VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název:

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava-Kunčičky
( od 1.8.2013 )

Právní forma :

Příspěvková organizace

IČO:

00601969

Telefon:

596237196,596237197,596238940

E-mail:

sekretariat@dum-ostrava.cz

Webové stránky:

www.dum-ostrava.cz

Datová schránka:

ISDS: 56mjzjg

Zřizovatel:

MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Ředitel:

Mgr. Petr Krol

Typ zařízení :

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně
výchovnou péči

Datum zařazení do sítě:

2.7.1996

Údaje o vedení školského zařízení:
funkce

jméno

telefon

E-mail

ředitel

Mgr. Petr Krol

596238940

petr.krol@dum-ostrava.cz

zástupce ředitele

Mgr. Radim Novobilský

596238940

radim.novobilsky@dum-ostrava.cz

vedoucí DDŠ a ZŠ

Mgr. Václav Zaoral

596134089

etoped.zakrejsova@seznam.cz

vedoucí SVP

Mgr. Simona Muťková

596247100

svpostrava@telecom.cz

vedoucí ekonomka

Barbora Pavlicová

596238418

barbora.svobodova@dum-ostrava.cz

Struktura Diagnostického ústavu pro mládež, dětského domova se školou, střediska
výchovné péče a základní školy, Ostrava-Kunčičky
Pracoviště Ostrava-Kunčičky (Škrobálkova), Ostrava-Přívoz (Zákrejsova, Wattova)
a) diagnostické pracoviště – slouží pro děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou
ochrannou výchovou nebo vydaným předběžným opatřením
b) pracoviště pro příjem dětí zadržených na útěku (záchytné pracoviště) - slouží pro děti
zadržené na útěku z výchovného zařízení nebo od osob odpovědných za výchovu - v případě
soudem vydaného opatření (jen pracoviště Ostrava-Kunčičky)
Pracoviště SVP Ostrava-Koblov (Antošovická)
c) středisko výchovné péče – středisko výchovné péče poskytuje ambulantní a internátní,
všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s
rizikem či projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a též dětem
propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti.
2.CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Do diagnostického ústavu pro mládež jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 15 do 18 let,
s ukončenou povinnou školní docházkou, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově,
ochranné výchově nebo o předběžném opatření v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné
výchovy a vzdělávání. Dětem je po dobu pobytu v zařízení poskytováno plné přímé
zaopatření. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.
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Na základě komplexního vyšetření, zdravotního stavu dítěte a volné kapacity jednotlivých
zařízení je umisťuje do výchovných zařízení ve svém územním obvodu, popř. územních
obvodů jiných DÚ
Diagnostický ústav pro mládež plní podle potřeb dítěte úkoly:

-

diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a
psychologických činností,

-

vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují
a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně
jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem,

-

terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují
k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte,

-

výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné
sociálně-právní ochraně, podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte,

-

organizační,

související

s umísťováním

dětí

do

zařízení

v územním

obvodu

diagnostického ústavu pro mládež vymezené ministerstvem, popřípadě i mimo územní
obvod,
-

koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení
v rámci územního obvodu diagnostického ústavu pro mládež, k ověření jejich účelnosti a
ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o
děti.

Cílová kapacita : Diagnostický ústav pro mládež (dále jen DÚM ) má kapacitu 40 dětí
v 3 odděleních ( to je v 6 výchovných skupinách)
Středisko výchovné péče ( dále jen SVP ) má kapacitu 24 dětí ve třech
výchovných skupinách
DDŠ a ZŠ má kapacitu 24 dětí ve 4 rodinných skupinách
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2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH Diagnostického ústavu pro mládež, dětského
domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy, Ostrava-Kunčičky
Dále jen: DÚM, DDŠ,SVP a ZŠ
Celkový počet pracovníků DÚM, SVP,DDŠ a ZŠ (k 31.8.2020) : 123
z toho:
Počet pracovníků DÚM:

47

Počet pracovníků SVP:

38

Počet pracovníků DDŠ:

26

Počet pracovníků ZŠ:

5

Školní stravování:

7

Pracovníci DÚM a SVP ve školním roce 2019/2020
Funkce

počet

Ředitel

1

Zástupce ředitele

1

Učitel

2

Speciální pedagog
Psycholog
Skupinový vychovatel

21
7
18

Sociální pracovnice

5

Asistent pedagoga

17

Nepedagogičtí pracovníci

20

Poznámka: Další údaje se týkají pouze DÚM, údaje SVP, DDŠ a ZŠ jsou samostatnou
přílohou této výroční zprávy.
3. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ – DÚM
Přijato, přemístěno v DÚM
Ve školním roce 2019/2020 bylo přijato celkem 37 dětí
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z toho dívek

12

z toho chlapců

25

Z toho:

ústavní výchova

9

předběžné opatření

28

ochranná výchova

0

dohoda

0

Děti umístěné
do VÚ

do DD

do rodiny

Děti přemístěné
do VÚ
do DDŠ

60

17

0

21

9

7

2

z toho dívek

23

z toho chlapců

37

z toho dívek

6

z toho chlapců

11

z toho dívek

0

z toho chlapců

0

z toho chlapců

12

z toho dívek

9

z toho dívek

1

z toho chlapců

8

z toho dívek

1

z toho chlapců

6

z toho chlapců

2

z toho dívek

0

Záchytným pracovištěm bylo obslouženo 125 chlapců a 45 děvčat.
Z DÚM jsme zaznamenali 217 útěků chlapců a 116 útěků děvčat. Celkem 323.
Počet studentů (praxe) z PdF Ostrava, PdF UP Olomouc, VOŠ Ostrava, aj.

16

Počet exkurzí
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5.ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKÚ
Ve školním roce 2019/2020 všichni pedagogičtí pracovníci splnili požadované vzdělání.
Rovněž se podařilo, alespoň v minimálním zákonem požadovaném rozsahu, vzdělat asistenty
pedagoga. Speciální pedagogové a pedagogičtí pracovníci absolvují různé druhy seminářů,
kurzů, supervizí a výcviků.
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6.DALŠÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Základní činnost DÚM byla ve školním roce 2019/2020 zejména diagnostická,
terapeutická a reedukační. Dopolední činnosti se uskutečňovaly v diagnostických třídách pod
vedením učitelů a speciálních pedagogů. Odpolední činnosti probíhaly pod vedením
skupinových vychovatelů se zaměřením na zájmové aktivity a terapie ve volném čase.
Školní diagnostická činnost byla prováděna v diagnostických třídách pod vedením
kvalifikovaných učitelů a speciálních pedagogů, práce v diagnostických třídách spočívala
zejména ve zjišťování dosažených vědomostí a dovedností, vztahu dítěte ke škole a ke
vzdělání a výběru budoucího povolání. Výuka byla vedena tak, aby na dosažené vědomosti
navazovala, probíhala převážně individuálně a řídila se nejen dosaženými vědomostmi dětí,
ale i jejich potřebami po odchodu z DÚM do některé střední školy případně pro pokračování
ve studiu v některém z výchovných zařízení. Všechny tyto děti měly stanovený „Individuální
vzdělávací program“, podle něhož se ve školním roce 2019/2020 připravovaly na závěrečné
zkoušky ve studijních oborech, případně zkoušky v náhradním termínu, opravné a rozdílové
zkoušky. I když je mnohdy značně náročné hledat u těchto dětí motivaci k práci ve škole,
chybí jim studijní návyky nebo měly v minulosti studijní neúspěchy, dá se říci, že se
pedagogům v letošním roce jejich práce dařila.
Pedagogové využívali Rámcový vzdělávací program obsahující tyto části: 1. Jazyk a
jazyková komunikace, 2. Člověk a příroda, 3. Člověk a společnost, 4. Kultura ducha a těla,
dále osvědčené metody práce, individuální práce s dětmi, výuky v blocích, nácvik metod a
technik učení, práci s textem, snažili se také hledat cesty, jak změnit u dětí jejich hodnotový
systém např. vlastní prací při úpravách prostředí ve škole, tvorbou samostatných projektů,
podílením se na tvorbě výukových programů, pomocí při přípravě individuálních
vzdělávacích programů, to vše za podpory výpočetní a multimediální techniky.
Školní a mimoškolní činnost ve školním roce 2019/2020 (diagnostické třídy)
Návštěvy výstav, galerií a muzeí v Ostravě, Slezskoostravského hradu, Výstaviště Černá
louka, DOV, účasti na akcích v Hornickém muzeu, exkurze ve vazební věznici v Ostravě,
Úřadu práce, Domu napůl cesty, poznávací výlety do Beskyd a na přehradu Šance, návštěvy
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ZOO, práce v dílnách a na pozemku DÚM, aktivní účast na čokoládové a Zlaté tretře,
výpomoc pro různé obce, subjekty i obecní fotbalové hřiště, atd.
Mimoškolní diagnostickou činnost prováděli skupinoví vychovatelé a asistenti
pedagoga v odpoledních zájmových činnostech, o svátcích, sobotách a nedělích a v době
prázdnin. V aktivitách ve volném čase se vychovatelé kromě výchovné složky zaměřovali na
diagnostiku a intervenční techniky. Vycházeli ze závěrů diagnostických porad a doporučení
speciálních pedagogů a psychologů při práci s individuálním programem rozvoje osobnosti
dítěte. Ve svých činnostech se vychovatelé snažili vést děti ke vztahu k hodnotám a ke změně
hodnotové orientace. Vychovatelé ve svých programech nabízeli dětem atraktivní trávení
volného času a vedli tak děti ke změně v jejich chování.
Součástí diagnostické práce byly nejen pravidelné návštěvy různých sportovních a
kulturních akcí, a to zejména v Ostravě, návštěvy Radniční věže, lanového centra, DOV,
sportovní zařízení TENDON Block, TENDON Hlubina, Hop Jump v oblasti Hlubina, ale i
účast našich dětí na různých sportovních a uměleckých soutěžích. Návštěvy památek,
vycházky a výlety do okolí Ostravy a Beskyd.
Terapeutická činnost DÚM spočívala i ve školním roce 2019/2020 zejména
v pravidelně konaných intervenčních skupinách (samostatně pro chlapce a děvčata). Tyto
skupiny vedli speciální pedagogové a psychologové každý pracovní den v týdnu
v odpoledních hodinách. K pravidelným činnostem patřily ve středu (III. odd.) a čtvrtek (I. a
II. odd. ) týdenní komunitní setkání, kterých se účastní děti a všichni pedagogičtí pracovníci.
Tato setkání byla vyhodnocena dětmi i dospělými jako prospěšná pro kvalitnější orientaci
dětí.
Reedukační činnost DÚM byla ve školním roce 2019/2020 založena na individuálním
přístupu k dětem, stanovení individuálních programů rozvoje osobnosti.
V diagnostických třídách se učitelům dařilo upravit vztah dětí ke škole ve snaze se
něco naučit a to nejen atraktivnějším způsobem výuky, ale i individuálním přístupem učitelů
ke každému dítěti, kdy se podíleli na plnění Minimálního preventivního programu.
V mimoškolní činnosti (VMV) se skupinoví vychovatelé snažili dětem ukázat, jak lze
využít aktivně volný čas k upevnění svého zdraví, zlepšení své fyzické kondice a ke změně
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životního stylu.

Zejména pravidelným sportováním, posilováním, saunováním, prací

v ateliéru a keramické dílně, turistickými výlety, návštěvami sportovních a kulturních akcí,
plaváním, tvůrčí činností v pracovních dílnách, ve cvičné kuchyňce, počítačové učebně, apod.
V neposlední řadě i účastí na sportovních soutěžích a turnajích, pořádaných v zařízení nebo
mimo ně. Dále návštěvami divadel, filmových představení, galerií a výstav.
7.ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ZAŘÍZENÍ
1x ročně organizujeme za přispění Grantu MMO fotbalové, nohejbalové a florbalové turnaje,
kterých se účastní Věznice Opava, ZŠ, SŠ, DD, ŠJ a I Velké Heraltice, VÚ Ostrava –
Hrabůvka a SOU Hlučín, naopak se účastníme sportovních akcí organizovanými těmito
zařízeními. Výtvarné práce vystavujeme ve výstavní síni Fiducia, naše děti pomáhají v ZOO
Ostrava, na městském stadiónu ve Vítkovicích, účastní se Bambiriády, atd.
DÚM ve školním roce 2019/2020 vedl metodicky zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy v moravskoslezském regionu pro chlapce a děvčata. Pro chlapce to jsou
VÚ Ostrava-Hrabůvka, VÚ Nový Jičín, VÚ Dřevohostice, VÚ Žulová. Pro dívky VÚ Žulová
a VÚ Ostrava-Hrabůvka.
Ředitel DÚM ve školním roce 2019/2020 uskutečnil s řediteli těchto zařízení 4 porady.
Speciální pedagog – koordinátor DÚM a ředitel uskutečnili na těchto zařízeních několik
metodických návštěv, zaměřených na zkvalitnění spolupráce mezi DÚM a výchovnými
zařízeními spádové oblasti v péči o děti. Metodik napomáhá s plněním Standardů.
DÚM spolupracoval s PdF Ostrava a PdF Olomouc a vyššími odbornými školami.
Zajišťoval pro ně jednak odbornou výuku pomocí svých pracovníků a odbornou praxi
studentů těchto fakult formou náslechů nebo výstupů. Počet studentů, kteří absolvovali praxi
v našem zařízení v uplynulém školním roce bylo 22. Dále v DÚM proběhlo 8 exkurzí různého
typu a zaměření.
Naši pedagogičtí pracovníci působí v různých komisích při MMO (protidrogové, pro
handicapované děti a mládež, Komunitní plánování, apod.)
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DÚM spolupracuje se soudy, státním zastupitelstvím, OSPODy, PČR, s neziskovými
pomáhajícími organizacemi, PPP, SPC, MMO, apod.
DÚM má navázané velmi dobré kontakty s fotbalovým klubem FCB Baník Ostrava,
který nám umožňuje bezplatný vstup na jejich zápasy. Společnost Sareza a Hop Jump nám
poskytují slevy do svých sportovně-rekreačních zařízení. Zařízení TENDON Block a
TENDON Hlubina nám umožňují bezplatný vstup na horolezecké stěny.
DÚM má vytvořeny své www stránky, které slouží jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost.

Mgr. Petr Krol
ředitel DÚM , SVP a ŠJ Ostrava

V Ostravě – Kunčičkách dne: 1.9. 2020
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