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1 Základní údaje o školském zařízení
1.1 Základní údaje a kontakty
Název:

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace

Sídlo:

Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně

Zřizovatel:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary

IČO:

47723424

IZO:

600028496

Bankovní účet:

8875450297/0100

ID datové schránky:

25rubyr

Telefon:

354 602 261 – Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka
351 011 090 – Bc. Miroslava Kunciterová, DiS., statutární zástupce ředitelky

e-mail:

domov@ddmla.cz

www:

www.ddmla.cz

1.2 Organizační jednotky
Pracoviště Mariánské Lázně:
Kapacita:

32 dětí

Adresa:

Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně

Vedoucí vychovatelka: Miloslava Kločurková
Sociální pracovnice:

Karina Schimmerová, DiS.

Pracoviště Aš:
Kapacita:

40 dětí

Adresy:

Na Vrchu 1207/26, 352 01 Aš – 2 samostatné rodinné skupiny
Okružní 1769/33, 352 01 Aš – 1 samostatná rodinná skupina, cvičný byt
Sadová 1260/26, 352 01 Aš – 2 samostatné rodinné skupiny

Vedoucí vychovatelka: Miriana Matyášová
Sociální pracovnice:

Bc. Miroslava Kunciterová, DiS.
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1.3 Právní úprava a hlavní předmět činnosti
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace je příspěvková organizace s právní
subjektivitou. Zřizovatelem je Karlovarský kraj.
Činnost Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace (dále jen dětský domov
nebo domov) vychází z platných právních předpisů. Činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších
předpisů, prováděcími vyhláškami č. 64/2005 Sb., č. 107/2005 Sb., č. 438/2006 Sb. a Úmluvou o
právech dítěte.


Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména

úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.


Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají

závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.


Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3, nejvýše do 18 let. Do

dětského domova se rovněž umisťují nezletilé matky spolu se svými dětmi.

1.4 Základní charakteristika zařízení
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace má svá pracoviště v Mariánských
Lázních a Aši. Pracoviště Mariánské Lázně je umístěno v jedné budově. Současná kapacita je 32 dětí.
Děti jsou zařazeny do 4 samostatně pracujících rodinných skupin. Pracoviště Aš je umístěno ve třech
vilách. Dvě jsou na rozsáhlém zahradním pozemku v ulici Na Vrchu, třetí se nachází v objektu v Sadové
ulici. Současná kapacita pracoviště je 40 dětí. Děti jsou zařazeny do 5 samostatně pracujících rodinných
skupin. Rodinné skupiny se svým životem co nejvíce přibližují rodině s více sourozenci. Toto rozdělení
vychází ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé rodinné skupiny využívají a uplatňují v rámci rodinné výchovy stejné postupy, které jsou
obvyklé v běžné rodině. Děti si postupně osvojují přípravu stravy (příprava snídaně, svačin, večeří,
celodenní vaření o víkendech), kladou se stále větší nároky na úklid prostorů rodinných skupin, učí se
samostatné péči o své osobní prádlo a věci, podílí se dle svých schopností na opravách majetku
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domova. Cílem je vypěstovat u dětí pocit odpovědnosti za osobní věci a svěřený majetek. Velká
pozornost je věnována samostatnosti při přípravě školních pomůcek a plnění domácích úkolů, a to dle
věku a individuálních schopností, za dohledu a pomoci pedagogických pracovníků.
Dlouhodobým výchovným cílem je příprava dítěte na samostatný život ve společnosti. Tento výchovný
program slouží všem výchovným pracovníkům domova jako soubor cílů, kterých je potřeba dosáhnout
pro plynulé zařazení dítěte z prostředí domova do samostatného života ve společnosti.
Našim cílem je také intenzivní spolupráce s rodinou (je-li možná), a to i širší rodinou, zvláště pak
v případech předběžného opatření. Cílem je neztratit rodinné vazby a tak vozíme sourozence na
návštěvu do jiných zařízení či za rodiči do vězení.
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2 Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
2.1 Pracovní zařazení zaměstnanců ve školním roce 2020/2021
ke dni 31. 8. 2021
Přepočtený stav
Funkce
Pracoviště Aš

Pracoviště Mariánské Lázně

Ředitelka

-

1

Statutární zástupce ředitelky

1

-

Hlavní vychovatelka

1

1

Vychovatelka

11

11

-

3

Bezpečnostní pracovník

10

4

Sociální pracovnice

0,3

1

Pokladní/hospodářka/majetek

1

-

Pokladní/stravovací referent

-

1

Hlavní účetní

1

-

0,4

-

Uklizečka

-

0,5

Domovník

1,5

0,5

Asistent pedagoga

Mzdová účetní

2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021
ke dni 31. 8. 2021
Splňuje
kvalifikaci

Nesplňuje
kvalifikaci

Studium
vychovatelství

Studium spec.
pedagogiky

Studium pro AP

Ředitelka

1

-

-

-

-

Stat. zástupce ředitele

1

-

-

-

-

Hlavní vychovatelka

2

-

-

-

-

Vychovatel/ka

16

7

1

-

-

Asistent pedagoga

3

-

-

-

-

Pedagogičtí pracovníci si v rámci DVPP čerpají 12 dní / rok samostudia.
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Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o. zajišťoval ve školním roce 2020/2021 další vzdělávání
pedagogických pracovníkům prostřednictvím pana Romana Pavlovského. Jeho studijní program je
akreditovaný pod č.j.: MŠMT–24271/2016-1-721. Pan Roman Pavlovsky pracuje pod odbornou
supervizí Skálova institutu Praha. Vzdělávání probíhá na základě dohodnutých termínu na jednotlivých
pracovištích. Z pandemických důvodů bylo vzdělávání 2x přeloženo a uskuteční se ve školním roce
2021/2022.
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3 Údaje o dětech umístěných v zařízení
3.1 Příchody dětí do zařízení ve školním roce 2020/2021 – pracoviště Aš
chlapci

dívky

celkem

3

3

6

rodiny

-

-

-

Diagnostického ústavu

-

-

-

jiného zařízení pro výkon ÚV

-

-

-

náhradní rodinné péče (6x ZDVOP)

3

3

6

DD pro děti od 0 do 3 let

-

-

-

Nově příchozí děti:
Příchod z:

3.2 Příchody dětí do zařízení ve školním roce 2020/2021 – pracoviště
Mariánské Lázně
chlapci

dívky

celkem

1

2

3

rodiny

-

-

-

Diagnostického ústavu

-

-

-

jiného zařízení pro výkon ÚV

1

-

1

náhradní rodinné péče

-

-

-

DD pro děti od 0 do 3 let

-

2

2

Nově příchozí děti:
Příchod z:

3.3 Odchody dětí ze zařízení ve školním roce 2020/2021 – pracoviště Aš
Chlapci

dívky

celkem

1

-

1

zletilost / ukončená příprava na povolání

-

-

-

návrat do původní rodiny

-

-

-

umístění do jiného zařízení

1

-

1

náhradní rodinná péče

-

-

-

Ukončen pobyt dětí:
Důvod ukončení:
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3.4 Odchody dětí ze zařízení ve školním roce 2020/2021 – pracoviště
Mariánské Lázně
chlapci

dívky

celkem

3

2

5

zletilost / ukončená příprava na povolání

-

-

-

návrat do původní rodiny

-

-

-

umístění do jiného zařízení

3

2

5

náhradní rodinná péče

-

-

Ukončen pobyt dětí:
Důvod ukončení:

3.5 Zařazení dětí a studentů do školských zařízení ve školním roce
2020/2021 – stav k 30. 6. 2021
Mateřská Přípravná
škola
třída

Základní
škola

Základní
škola
spec.

Střední
odborné
učiliště

Střední
Vysoká
škola
škola
(maturita)

Pracovní
poměr

Pracoviště Aš

4

2

11

9

4

2

-

-

Pracoviště
Mariánské Lázně

1

1

15

6

3

1

-

1

3.6 Děti se zdravotním postižením v zařízení ve školním roce 2020/2021 –
stav k 30. 6. 2021
Mentální
postižení

Tělesné
postižení

Zdravotní
postižení

Kombinované
postižení

Duševní
nemoci

Pracoviště Aš

10

-

-

2

-

12

Pracoviště
Mariánské Lázně

6

-

-

-

-

5

Vada řeči
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4 Výsledky zájmové činnosti, podpora a rozvoj zájmové činnosti,
preventivní programy
4.1 Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení


vytváření a prohlubování základních hygienických návyků, zásad společenského chování a
standardního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci,



snaha o vytváření optimálních podmínek pro individuální začlenění dítěte do společnosti po
odchodu z dětského domova,



snaha minimalizovat vlivy negativně působící na vývoj dítěte a mladého člověka jako jsou:
kontakty a pobyt v komunitách, které propagují násilí, rasismus, myšlenky potlačující práva a
svobody menšin, které manipulují s osobností člověka apod.,



podněcování k aktivnímu přístupu k životu (směrem k jeho integraci), posilování zdravého
sebevědomí, uvědomování si vlastní osobnosti a svého postavení ve společnosti,



vytváření slušného vztahu k ostatním spoluobčanům, spolužákům, ale i k cizím lidem,
výchova k respektování jejich práv a svobod, respektování jejich vlastnictví,



snaha o odstraňování návyků poškozujících zdraví (kouření, alkohol, návykové látky,
gamblerství),



zabezpečení všech dostupných podmínek pro rozvoj a zvyšování úrovně vzdělání dětí
s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a předpokladům - s důrazem na dokončení
povinné školní docházky, popř. vyššího vzdělání (OU, SŠ, SOU, SOŠ, VOŠ, VŠ …),



vytváření všech předpokladů pro úspěšné zařazení dítěte do života po odchodu z dětského
domova (pomoc při zajištění ubytování, zaměstnání…),



umožnění dítěti rozvíjet jeho zvláštní schopnosti, talent,



pěstování v dětech pocitu zodpovědnosti (za svoje chování a jednání, za vykonanou práci, za
plnění povinností …)

4.2 Organizace vzdělávání dětí mimo zařízení
Děti jsou vzdělávány ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Vzdělávání v domově má
doplňkovou funkci ke vzdělávání poskytovanému školami, a to formou pravidelné přípravy na
vyučování. Při přípravě na vyučování jsou respektovány nejen požadavky školy a osnovy jednotlivých
předmětů, ale také individualita jednotlivých dětí, včetně jejich dispozic ke vzdělávání.

Stránka 11 z 20

Dětský domov Marianskě Lazně a As, príspěvkova organizacě, Palackěho 191/101, 353 01 Marianskě Lazně

U integrovaných dětí pedagogičtí pracovníci striktně dodržují postupy doporučené Pedagogickopsychologickou poradnou v Chebu a Mariánských Lázních nebo Speciálně pedagogickým centrem v Aši
a v Mariánských Lázních.
Za přípravu na vyučování a výsledky ve vzdělávání nesou zodpovědnost pedagogičtí pracovníci rodinné
skupiny. Jsou povinni pravidelně spolupracovat se školami, které děti rodinné skupiny navštěvují, dle
potřeby popř. na vyzvání vyučujícího školu navštívit, zejména při řešení problémů ve vzdělávání a
výchově, pravidelně se účastnit třídních schůzek. O návštěvě a závěrech informují ředitelku, pololetně
vypracovávají záznam o školních výsledcích.
Dětem je poskytováno dle jejich volby a schopností i vzdělávání mimo rámec základního vzdělávání
(např. hudební, dramatické, výtvarné apod.).,

4.2.1

Školská zařízení, která děti navštěvují
 Základní škola Aš, Kamenná,
 Základní škola Aš, Okružní,
 Základní škola Aš, Hlávkova,
 Základní škola a střední škola Aš,
 Integrovaná střední škola Cheb,
 Střední zdravotnická škola Cheb,
 Střední pedagogická škola Karlovy Vary,
 Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň,
 Základní umělecká škola Aš,
 Mateřská škola Mariánské Lázně, Skalníkova
 Základní škola Úšovice Mariánské Lázně,
 Základní škola Jih Mariánské Lázně,
 Základní škola Vítězství Mariánské Lázně,
 Hotelová škola Mariánské Lázně,
 Střední škola živnostenská Planá,
 Základní umělecká škola Mariánské Lázně.
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4.2.2

Organizace zajišťující volnočasové aktivity

Zájmové činnosti jsou dětem umožňovány jak v rámci činností v dětském domově - sportovní a
pohybové aktivity - fotbal, florbal, košíková, cyklistika, turistika, zimní sporty, tanec, výtvarná činnost,
ruční práce a podobně, tak v zájmových útvarech mimo dětský domov. Právě činnosti v kroužcích
„mimo zařízení“ jsou výrazně podporovány. Cílem není uzavřít děti v dětském domově, ale vytvořit ve
vztahu k veřejnosti, a to i dětské, otevřený systém bez dělicích bariér.
Zařízení disponuje vlastní sportovní výzbrojí a výstrojí pro běžné druhy sportovních činností - míčové
hry, zimní sporty, turistiku, cyklistiku, má k dispozici venkovní hřiště na košíkovou, volejbal, vybíjenou,
nohejbal a fotbalové hřiště. Pro menší děti jsou v areálech vybudovány zahradní programy (prolézačky
se skluzavkou).

 Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš,
 Ašští bajkeři,
 Jiskra Aš – oddíl kopané,
 Městský dům dětí a mládeže Dráček, Mariánské Lázně,
 FC Mariánské Lázně,
 AC Mariánské Lázně.

Letní tábory - V době letních prázdnin dětský domov vybírá vhodný letní tábor a
organizuje svou vlastní turistickou aktivitu.
 LT Pražanka,
 LT Eldorado,
 LT Bonětice,
 Letní rekreace Dobřív,
 Boží dar.
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4.2.3

Zdravotnická péče
 Závodní preventivní péče: MUDr. Vojkůvka, MUDr. Veselá,
 Dětský a dorostový lékař: MUDr. Lavičková, MUDr. Rabahi, MUDr. Vydrová,
 Dětský zubař:

MUDr. Petrášová, SB Dent - MUDr. Šilov Dimitrios,

 Dětský psycholog:

Mgr. Karchňák, Mgr. Havlíčková Andrea,

 Dětský psychiatr:

MUDr. Matička, MUDr. Podlipný, MUDr. Stefaničová,

 Klinický logoped:

Mgr. Baštářová, Mgr. Marešová Hana,

 Etoped:

Mgr. Janů

 Ostatní odborní lékaři

4.2.4

Ostatní spolupracující zařízení
 Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Mariánské Lázně,
 Speciálně pedagogické centrum Cheb, Mariánské Lázně,
 Dětský diagnostický ústav Plzeň,
 Středisko výchovné péče Karlovy Vary.

4.3 Kulturní a sportovní akce
Z důvodu pandemické situace a nouzového stavu nebyly kulturní a sportovní akce omezeny. Děti se
účastnily pouze akcí organizovaných dětských domovem, resp. jednotlivými skupinami.
 slavnostní ukončení školního roku,
 „Pálení čarodějnic“,
 „Pouštění draků“,
 lanové centrum Krásná,
 sportovní areál Vrch Háj,
 cyklistické výlety,
 turistické výlety.
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4.4 Minimální preventivní program
Minimální preventivní program je plněn v rámci rodinných skupin i celého dětského domova. Dětský
domov spolupracuje s různými institucemi a účastní se akcí, zaměřených na prevenci patologického
chování. Dbáme také na smysluplné naplňování volného času.
Prevence rizikového chování byla uskutečňována v průběhu celého školního roku prostřednictvím
individuálních pohovorů, skupinové práce a zájmové činnosti dětí.

5 Spolupráce se sociálními partnery, účast na projektech
5.1 Spolupráce s odbornými organizacemi
V Dětském domově Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace působí Českomoravský odborový
svaz pracovníků školství při výboru základní organizace školského zařízení, Na Vrchu 26, Aš,
o.č.:
23-0029-3402 na základě Kolektivní smlouvy uzavřené dne 29. 01. 2018.
Naše zařízení také spolupracuje s jednotlivými Orgány sociálně právní ochrany dětí všech umístěných
dětí.

5.2 Účast dětí na projektech financovaných z jiných zdrojů
 DEJME DĚTEM ŠANCI – Strom splněných přání,
 DEJME DĚTEM ŠANCI – Přál(a) bych si…,
 DEJME DĚTEM ŠANCI – Pomoz mi do života – startovací balíčky,
 Nadace Terezy Maxové – Comenius – doučování dětí.
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6 Výsledky kontrol a inspekcí ve školním roce 2020/2021
6.1 Kontrolní činnost
Ve školním roce 2020/2021 byly v zařízení provedeny v následující kontroly:
 Okresní státní zastupitelství Cheb – dozor nad dodržování právních předpisů při výkonu
ústavní výchovy.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

 Krajský úřad Karlovarského kraje – „Kontrola splnění přijatých opatření z veřejnosprávní
kontroly č. j. 467/KN/18“, podle § 19 odst. 2 a ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou byly zjištěny nedostatky při zveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv.
Dětský domov nedostatky odstranil v průběhu kontroly vyjma smlouvy 1/20.
V ostatních bodech nebyly zjištěny nedostatky.

6.2 Inspekční činnost
Ve školním roce 2020/2021 byla v zařízení provedena následující inspekční činnost:
 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát – „Hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem“, podle § 174 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 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, ve znění pozdějších
předpisů. „Zjišťování a naplnění školního vzdělávacího programu dětského domova a
jeho souladu s právními předpisy“. Protokol o kontrole č. j. ČŠIK-326/21-K a Inspekční
zpráva č. j. ČŠIK-325/21-K ze dne 16. 07. 2021.

Inspekční činností byly shledány následující nedostatky:

Stránka 16 z 20

Dětský domov Marianskě Lazně a As, príspěvkova organizacě, Palackěho 191/101, 353 01 Marianskě Lazně

 ŠVP, kdy jeho zpracování vykazovalo prvky formálnosti, obsah vzdělávání byl
nastíněn pouze rámcově, nebyla stanovena úroveň jednotlivých kompetencí dětí
pro každou věkovou skupinu. Nedostatečně rozpracovaný časový plán vzdělávání
ve vztahu k věkovým kategoriím dětí.
Opatření k odstranění nedostatků – vydaní nového Školního vzdělávacího
programu.
 Zaměstnanci nebyli prokazatelným způsobem seznámeni s Vnitřním řádem
zařízení.
Opatření k odstranění nedostatků – při pracovní poradě byli zaměstnanci
prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem, což stvrdili svým podpisem.
 V rodinných skupinách v Aši není během noční služby zajištěn pedagogický dohled.
Přímá pedagogická činnost není zajištěna po celou dobu pedagogickým
pracovníkem.
Opatření k odstranění nedostatků – jednání se zřizovatelem zařízení o možnosti
navýšení mzdových prostředků pro nábor nových pedagogických pracovníků.
 Ve dvou rodinných skupinách v Mariánských Lázních bylo umístěno po devíti
dětech, i když právní předpis povoluje nejvíce osm dětí.
Opatření k odstranění nedostatků – jednalo se o výjimečnou situaci způsobenou
nedostatkem personálu v době pandemické situace COVID19.
 Na 4. a 5. rodinné skupině v Aši bylo vyplaceno dětem vyšší kapesné, než je nejvyšší
částka za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte.
Opatření k odstranění nedostatků – jednalo se o administrativní chybu kmenového
vychovatele. Všichni zaměstnanci byli v rámci pracovní porady upozorněni na
možnou chybu v programu FOSTER.
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7 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školského zařízení za
školní rok 2020/2021
7.1 Hospodaření zařízení
Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření
školy v tis. Kč
1.
2.
3.

Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před
zdaněním

k 31. 12. 2020
činnost
hlavní
doplňková
38 958
0
39 179
0
221
0

k 30. 6. 2021
činnost
hlavní
doplňková
17 315
0
17 565
0
250
0

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace
1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
celkem
z toho:
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem
toho:
běžné provozní výdaje

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím
rozpočtu
zřizovatele celkem
z toho:
ÚZ 33353

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů
z toho:

k 31. 12. 2020
2 600
2 600
7 316
7 026

29 766
27 822
1 944
0
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7.2 Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce
Kopytarová Michaela
Coca-Cola
Claudia Weber
Kirchgemeide
EDIP s.r.o.
Tomáš Rudolf
Nadání a dovednosti o.p.s.
ACTIVA spol. s r.o.
Karlovarský kraj
Bohemia South Import s.r.o.
Jílek Pavel
DEJME DĚTEM ŠANCI
MUDr. Liana Nešporová
Ing. Štaud Marek
Jaroslav Bílek
DEJME DĚTEM ŠANCI
JUDr. Ladislav Jirásek
DEJME DĚTEM ŠANCI
Jaroslav Račák
FEED THE HUNGRY, NF Krmte
hladové
Karlovarský kraj
Neznámý dárce
Euro Reality Plzeň, s.r.o.
MŠMT
Nadační fond ALBERT
DEJME DĚTEM ŠANCI
MŠMT
MŠMT
Nadace Naše dítě
MŠMT
MŠMT
DEJME DĚTEM ŠANCI
DEJME DĚTEM ŠANCI
Jaroslav Račák
Nadace Terezy Maxové - 2. splátka
Celkem

Účel daru
4 kola Aš
nápoje M.L.
činnost dětí
činnost dětí
notebook M.L.
mytí oken, čištění koberců Aš
2 notebooky M.L.
kancelářské potřeby Aš
respirátory FFP2
činnost dětí
činnost dětí
kopačky O. Šivák
dětské brýlové obroučky
činnost dětí
kopačky, sálové boty
sportovní vybavení O. Šivák
notebook Aš
Strom splněných přání
hodinky
ve prospěch dětí
respirátory
ve prospěch dětí
ve prospěch dětí
respirátory FFP2
dezinfekce
prac.oblečení D.Szitaiová
AG testy LEPU RAPID
AG testy SINGCLEAN
notebooky 30 ks
AG testy SEJOY
AG testy SEJOY
kosmetické balíčky
startovací balíček S.Sztrapek
lyže, boty, hůlky, obal Aš
doučování, OP, rekreace

Částka v Kč
6 400,00 Kč
10 570,66 Kč
1 036,94 Kč
9 886,13 Kč
1 200,00 Kč
5 500,00 Kč
16 000,00 Kč
15 741,91 Kč
29 645,00 Kč
1 700,00 Kč
200,00 Kč
914,00 Kč
90 095,00 Kč
20 000,00 Kč
36 600,00 Kč
1 735,00 Kč
8 200,00 Kč
79 972,00 Kč
1 588,00 Kč
25 000,00 Kč
11 810,00 Kč
2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
23 240,00 Kč
12 026,40 Kč
8 750,00 Kč
29 250,00 Kč
1 920,00 Kč
235 648,00 Kč
2 749,00 Kč
2 061,75 Kč
3 852,00 Kč
15 717,00 Kč
3 000 Kč
40 000,00 Kč
764.008,79 Kč
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8 Poskytování informací k činnosti školského zařízení za rok školní
2019/2020
V souladu s §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyly za uplynulý školní
rok 2020/2021:







přijaty žádné žádosti o informace,
vydaná žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
podána žádná odvolání proti rozhodnutí,
vyhotoven žádný opis rozsudků,
poskytnuty žádné licence,
přijaty žádné stížnosti podle §16a.

V Aši dne 01. 09. 2021
Č.j.: DDML/1180/2021/MK

Mgr. Ivana
Dudarcová

Podepsal Mgr. Ivana Dudarcová
DN: cn=Mgr. Ivana Dudarcová, c=CZ,
o=Dětský domov Mariánské Lázně a
Aš, příspěvková organizace, ou=1,
email=reditelka@ddmla.cz
Datum: 2021.09.30 11:39:29 +02'00'

……………………………..……………………………………….
Mgr. Ivana Dudarcová
ředitelka
Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, p. o.
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