Výroční zpráva
Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s.
za školní rok

2007/2008

Kdo nemá své vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných.
Bernhardt

Je příznačné, že školácké chyby bývají vyhrazeny dospělým.
Slavíček

Cíl a poslání
Posláním Soukromého dětského domova Markéta, o.p.s. je přetrhnout bludný kruh, kdy
se ústavním dětem rodí zase ústavní děti.
Jedním ze základních cílů naší výchovy je preventivní péče. Ať už je minulost našich dětí
jakkoliv nepříjemná, snažíme se jim pomoci bezpodmínečným přijetím a pozitivními prožitky,
ze kterých budou moci čerpat ve své dospělosti.
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Děti jsou nevyzpytatelné. Nikdy nevíte, při jaké nedůslednosti vás příště nachytají.
Franklin P. Jones

Struktura organizace
Správní rada:
předseda - Tomáš Březík - vedoucí oddělení MěÚ
členové - Mgr. Milada Malá - učitelka pro II. a III. stupeň
Bc. Hana Maturová - vzdělávaní handicapovaných dospělých osob
Monika Peterková - psychoterapeut
Ing. Jiří Pomikálek - asistent senátorky
Ing. Josef Štancl - středoškolský učitel
Dozorčí rada:
Mgr. Věra Nováková - učitelka ZŠ
Mgr. Eva Šmídová - ředitelka stacionáře
Pavla Kapešová - pracovnice znalecké kanceláře
Zaměstnanci:
Hana Ochová - vychovatelka
Tomáš Och - ředitel
Romana Zezulková - asistentka pedagoga
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Někdo mi kdysi řekl, že výchova dítěte se hodně podobá tomu, když ho učíte
jezdit na kole. Vtip je v tom správně odhadnout, kdy máte držet a kdy pustit.
Joan Marie Saxon

Stručná charakteristika zařízení
Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. byl zařazen MŠMT do
sítě škol a školských zařízení na podzim roku 2000 s účinností od 1. 1.
2001. Jedná se o dětský domov, v němž vyrůstá jedna výchovná skupina,
která žije plně rodinným životem se vším, co k němu patří. Odpovídá
tomu i počet členů – 2 dospělí a 9 dětí (z toho 6 s nařízenou ústavní
výchovou). Na pomoc při zajišťování péče o děti je zde zaměstnána
asistentka pedagoga.
Domov zde nalézají děti, které se nemohou dostat do adopce ani do pěstounské péče, děti,
které přesto všechno potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné
prostředí. To prožívají právě v této „rodině“.
Dětský domov je umístěn v rodinném domku s obytnou plochou cca 300 m2 se zahradou
a dvorkem ve vesnici Radhošť, která má kolem 120 obyvatel. Krajské město Pardubice je
vzdálené 25 minut jízdy vlakem nebo 30 km po silnici a pro potřeby kulturních a sportovních
aktivit dětí je dobře dostupné.
Na rozdíl od klasických státních zařízení jsou zde děti přítomny běžnému manželskému
životu a všemu, co k tomu patří: zažívají, jak se k sobě manželé chovají, projevují si něžnosti,
řeší konflikty, usmiřují se a odpouštějí si. Vidí různost názorů, přesto je zde důvěra a respekt.
Prožívají zde plně rodinné prostředí se všemi prvky, specifickými pro toto prostředí. To vše je
nezbytně nutné k tomu, aby dítě samo dokázalo nastartovat harmonické soužití se svým
partnerem, a tím i vychovat vlastní potomky.
Děti zde mají své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi. Tak i
jejich děti poznají generaci starší a budou si moci osvojit základní rodinné vazby.
V tomto domově je možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy – tj.
citovou deprivaci dětí.
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Rodiče: Zvláštní skupina lidí, která se nejprve ze všech sil snaží naučit děti
chodit a mluvit a pak je nutí, aby seděly a byly zticha.
Anonym

Zaměstnanci
O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci – „otec a
matka“, čili ředitel zařízení a vychovatelka. Pro další zajištění
péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga – „teta“.
Ředitel je pedagogem volného času a má šestnáctiletou
pedagogickou

praxi

v různých

zařízeních.

Vychovatelka,

nahrazující v tomto domově matku, má středoškolské vzdělání ekonomického směru a byla
přijata ke studiu na pedagogické fakultě.
Tento domov není založen na klasickém systému ústavní výchovy, ale na fungujících
rodinných vztazích. Pro náš dětský domov je nejdůležitější, že zaměstnanci jsou manželé, kteří
vnášejí harmonický vztah do chodu celého domova. Manželé jsou zároveň i pěstouni a jedno
z jejich pěstounských dětí již založilo svou rodinu. Asistentka pedagoga je v roli „tety“ nebo
„kamarádky“, která si s dětmi hraje a učí se s nimi. Její postavení je koncipováno tak, aby byl
zachován základní model rodiny.
Dále na výchovu a správný chod domova dohlíží správní a dozorčí rada, skládající se
z ekonoma, psychoterapeuta, speciálních pedagogů, pedagogů a úředníků.
Odbornou garanci převzalo Speciálně pedagogické centrum Svítání Pardubice, a to
v oblasti intervence speciálního pedagoga v „rodině“, v oblasti péče sociální pracovnice a
pomoci při další aktuální potřebě např. logopedické péče, vyšetření klinického psychologa atd.
Spolupracujeme též s MUDr. D. Peřinovou (primářka dětského centra Veská) v oblasti zdravotní
a sociální.
S etopedickými problémy nám pomáhá Diagnostický ústav v Hradci Králové. V oblasti
sociální velice úzce a s výbornými výsledky spolupracujeme s odbory sociálně právní ochrany
dětí v místě jejich trvalého bydliště.

5

Když vaše dospívající děti nejsou doma, nemusíte si o ně dělat starosti.
Celostátní výzkum odhalil, že všichni mladí chodí na stejné místo – „ven“
– a všichni tam dělají totéž „nic“.
Bruce Lansky

Zaměření školního roku 2007/2008
Tento školní rok nepřímo navázal na roky předchozí,
kdy

jsme

se

věnovali

především

vzdělání,

sportu,

individuálnímu rozvoji, upevňování mezilidských vztahů a
hledání svého místa.
Tento rok byl zaměřen na výchovu k životnímu
prostředí, a proto jsme si jako motto roku zvolili: „Výchova k ekologii začíná tam, kde jsme
doma.“
Chceme dovést děti vlastním příkladem k odpovědnosti za ekologickou situaci, přimět je
aktivně se spolupodílet na čistotě životního prostředí, a to trvale. Výchovou k ekologii naučit
děti hledat hodnoty, trvale upevňovat jejich dosavadní postoj a preventivně působit na jejich
společenské postavení. Tím snížit riziko patologických jevů.
Děti byly vedeny k zodpovědnosti za ekologickou situaci ve svém okolí. Aktivně se
podílely na čistotě životního prostředí, upevňovaly si vztah k přírodě a zajímaly se o další
hodnoty.
Nakládání s odpady se výrazně zlepšilo. Děti se naučily třídit nejen odpad na plast, papír,
sklo, biologický odpad, ale i na hliník a tetrapacky a další druhotné suroviny, které třídí a odváží
do sběrných surovin.
Ekologičtěji nakládají s plasty, i jinými materiály a zkoumají, jestli se ještě dají zpracovat
či použít.
Navštívili jsme ekostanici Pasíčka, která ale byla částečně mimo provoz z důvodu
rekonstrukce. Mladší děti také se školou navštívily ekocentrum Paleta v Pardubicích.
Přirozeným způsobem jsme děti seznamovali se zdravým životním stylem. Do jídelníčku
jsme postupně zařazovali bio potraviny i více zeleniny a koncem školního roku jsme naše
působení završili týdnem zdravé stravy. Děti se samy podílely na přípravě těchto jídel.
Ekologii jsme podpořili i při opravě dětského hřiště, kdy jsme používali ekologické
barvy.
Nakoupili jsme také nové rostliny na naši zahradu. Dále připravujeme vybudování
čistírny odpadních vod a poté poupravíme vlastní zahradu. Z jara jsme postavili nový skleník, ve
kterém pěstujeme bio zeleninu.
Při sjíždění Loučné děti z řeky vybíraly, co do ní nepatří, a tím ji částečně vyčistily.
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Na výletech v přírodě a při sportování poukazujeme na ekologii a tím toto téma děti
přijímají za své.
Učili jsme se také řízkovat rostliny, které nám poslouží k oživení zahrady.
Děti byly i nadále rozvíjeny podle jejich individuálních potřeb a přání, navštěvovaly
kroužky, utvářely si přátelství a procházely si vztahy se svými kamarády. Zdokonalovaly se ve
svých aktivitách, hlavně ve sportu. Starší děti si udělaly potápěčský kurz a získaly mezinárodní
certifikát.
Podíleli jsme se na aktivitách obce a tím děti navázaly další užší spolupráci s jejími
ostatními obyvateli. Získaly tak hlubší vztah k místu, ve kterém vyrůstají. Stále více se zapojují
do dění v místních organizacích a samy vyhledávají své uplatnění.
I v tomto roce jsme využívali supervizi, další vzdělávání zaměstnanců, děti byly
sledovány v PPP a u klinického psychologa. Všechny získané dovednosti jsme předávali dětem.
Na závěr je nutno podotknout, že děti absolvovaly velice široké spektrum aktivit a ve
všech případech se ukázaly jako velice disciplinovaná skupina, která je vedena k opatrnosti a je
schopna svou bezpečnost zachovávat a přitom vše prožívat s velkým nasazením.
Na děti nebyla při námi nabízených aktivitách ani jedna stížnost, co se týká jejich
chování. Naopak velmi často byly chváleny. Dle toho všeho hodnotíme celý uplynulý rok jako
velice vydařený.

7

Chceme, aby děti dávaly ve škole pozor, protože nemáme
nejmenší představu, jak jim pomoci s úkoly.
Babs Bell Hajdusiewicz

Děti ve škole a v kroužcích
V našem domově bylo šest dětí s nařízenou ústavní
výchovou, z toho čtyři děvčata a dva chlapci.
Jedno dítě navštěvovalo mateřskou školu a zbylých
pět chodilo do základní školy. Jejich prospěch považujeme
stále za dobrý výsledek vzhledem k prognózám, z nichž jsme vycházeli. Většina dětí před
příchodem k nám měla návrh na zařazení do zvláštní školy, kterou však nikdo z nich
nenavštěvuje.
Nejstarší se v tomto školním roce stal instruktorem lyžování.
Co se týče prospěchu a chování našich dětí, velice úzce spolupracujeme se školou, kam
naše děti docházejí. Minimálně jedenkrát měsíčně se ústně informujeme u třídních učitelů na
prospěch a chování dětí a ke konci pololetí si žádáme písemné hodnocení dítěte za uplynulé
období. Jsou-li nějaké potíže, konzultujeme je s učiteli častěji a dbáme, aby i ze strany školy nám
byla jakákoliv změna v chování dítěte okamžitě oznámena. Se školou máme navázány dobré
vztahy a většina učitelů nám pomáhá. Naše vazby s třídními učiteli jsou velmi intenzivní a
napomáhají tak naší oboustranné péči o děti.
Učitelé hodnotí naše děti převážně objektivně. Největším problémem u některých dětí je
nepořádnost, kterou se stále snažíme eliminovat, avšak výsledky se dostavují velmi pozvolna.
Všechny děti navštěvují zájmové kroužky. Nejstarší hrál fotbal za TJ Roveň a docházel
do klubu vodních turistů v Pardubicích. Další zájmové aktivity našich dětí probíhaly v Centru
volného času, o.p.s. v Horním Jelení. Děti tam navštěvovaly dramatický a keramický kroužek,
kroužek divadla, taneční a pohybovou průpravu. Také chodily cvičit do místní TJ Sokol. Pět
nejstarších absolvovalo kurz potápění s certifikátem v Pardubicích.
S učiteli v zájmových činnostech také spolupracujeme, zde však jednáme pouze ústně,
někdy telefonicky. Vždy se snažíme alespoň jednou za pololetí navštívit učitele při zájmové
aktivitě dítěte osobně.
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Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.
Boccaccio

Co jsme prožili
Uplynulý školní rok jsme se snažili nabídnout dětem program a zážitky v takové míře,
aby se mohly rozvinout jejich individuální potřeby. Všechny naše aktivity byly směřovány
k rozvoji dětí a i nepředvídatelné situace, které se vyskytly, jsme využili k jejich rozvoji.
Opět se opakovaly akce, které buď byly stejné jako v předchozích letech, anebo na ně
volně navazovaly. Stejně jako v minulosti jsme letos byli vodáky, a to už několikrát. Sjeli jsme
známé české řeky Vltavu, Loučnou, Doubravu a Orlici. Jezdili jsme na koních, na motokárách,
potápěli se, vyzkoušeli lanové parky a i přes nepřízeň uplynulé zimy jsme lyžovali a jezdili na
snowboardech v několika lyžařských střediscích.
Navštívili jsme mnoho zajímavých akcí, například firemní vánoční večírek v hotelu Zlatá
štika v Pardubicích a konference v Boby Centru v Brně firmy ProfiCredit, a.s. Pořádali jsme
dětský karneval a dětské dny v obci. Přispívali jsme svou pomocí při organizování sportovních
turnajů a vánočního posezení s důchodci v obci. K nácviku zásad společenského chování
přispěly bezesporu také návštěvy mnoha divadelních představení, kulturních vystoupení, ale i
restaurací. Biologii jsme si procvičili v ZOO a také při několikerých návštěvách obchodů
SuperZoo.
Koupali jsme se v několika aquaparcích, jezdili na bobové dráze, lezli v lanovém parku,
vyzkoušeli si zimní venkovní koupání ve vířivce. Dováděli jsme na Matějské pouti v Praze a
v Libereckém Babylóně.
K budoucí volbě povolání dětem určitě pomáhají exkurse. Opět jsme zavítali do skláren,
kde se děti seznámily s výrobou skleněných šperků a samy si některé vyrobily.
Mnohokrát jsme byli na návštěvě u známých, nebo naopak oni u nás. V létě jsme si
několikrát užívali grilování s přáteli.
Při výletě na kolech si děti upevňovaly znalost pravidel silničního provozu.
Děti si pořádaly své oslavy. Přátelily se s kamarády z běžných rodin. Navštěvovaly je a
ony zase nás. Přátelé našich dětí s námi jezdili na různé akce.
O prázdninách jsme pořádali tábor pro kamarády našich dětí, který se velice vydařil, a
který určitě příští rok znovu zopakujeme.
Aktivit, které jsme dětem nabídli, bylo mnoho. Dětem je samozřejmě nabízeno mnohem
víc, než se dá napsat. Jako pozitivní důsledek vidíme zpětnou vazbu, která se nám vrací v zájmu
o veškeré dění. Tím, že umí některé sporty, vědí, jak se kde chovat, nejsou pozadu za svými
vrstevníky, spíše naopak některé převyšují. Vždy si za svůj zájem vyberou aktivitu raději než
poflakování.
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Lépe pozdě, než nikdy.
Livius

Vzdělávání zaměstnanců, další činnosti a drogová prevence
Všichni tři zaměstnanci dětského domova v letošním
školním roce absolvovali s úspěchem vyšetření psychologické
způsobilosti.

Vychovatelka

se

dále

zúčastnila

několika

akreditovaných vzdělávacích programů v Centru celoživotního
vzdělávání pro pedagogické pracovníky v Pardubicích - Dítě v náročné životní situaci a Způsoby
práce se žáky s poruchami chování. V letošním školním roce byla přijata ke studiu na
Pedagogické fakultě v Hradci Králové.
Další činnosti se váží na jednotlivé aktivity dětí a také na spolupráci učitelů škol a nás.
Účastníme se například školních akcí a výletů a pomáháme s pedagogickým dozorem nebo
zapůjčením potřebných pomůcek. Personálu MŠ pomáháme s přípravou oslav svátku sv.
Mikuláše, kdy naše děti jsou andílky a čerty, a také se naše děti aktivně podílejí při pořádání
zábavného odpoledne pro předškoláky. Spolupracujeme také s místní organizací TJ Sokol.
Společně organizujeme dětské dny, karnevaly a další aktivity.
Patřičnou pozornost se snažíme věnovat také drogové prevenci. Jsou to především osobní
rozhovory s dětmi a také četba vhodné literatury. Pro včasné odhalení zneužívání jakýchkoliv
drog máme u nás testující proužky na všechny skupiny drog a alkoholový elektronický tester.
Svou pedagogickou praxi si v uplynulém roce v našem zařízení vykonalo několik
studentů středních a vyšších škol.

Všechno, co se dá zaplatit penězi, je laciné.
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Remarque

Poděkování
Náš dětský domov by nemohl nabídnout dětem vše, co si zaslouží
a hlavně co potřebují, bez pomoci nadací, organizací, firem a také
jednotlivců. Jejich pomoc je již tak rozšířena, že bez jejich podpory a
spolupráce by náš domov nebyl schopen naplnit některé potřeby dětí.
Důležitá pro nás a naše děti je okamžitá pomoc, spolupráce na výchově
dítěte, morální podpora, nabídka akcí, pomoc při organizování našich
akcí…
Poděkování patří následujícím subjektům a jednotlivcům:
•

Happy sport – Křivánkovi (Praha), Profireal, a.s. (Pardubice), Karhan sport
(Krkonoše), Happy House (Špindlerův Mlýn), Penzión Adélka (Janské Lázně),
K+K lyžařská škola Jánské Lázně, AAC, s.r.o., Lyžařská škola SiS Černý Důl,
Skipark Markid Černý Důl, Sbor dobrovolných hasičů Horní Jelení, salesiáni
z Pardubic, Divadlo v Dlouhé (Praha), Šmidberský transport, a.s. (Pardubice), GZ
Vydavatelství (Loděnice), SuperZoo (Pardubice)

•

Nadace škola hrou (Liberec), Nadační fond Rozum a Cit (Praha), Nadace Terezy
Maxové

•

MŠ Stradouň, ZŠ Horní Jelení, Speciální škola Svítání, o.p.s. Pardubice, Centrum
volného času, o.p.s. Horní Jelení, DDÚ Hradec Králové,

•

členové správní a dozorčí rady, J. Pomikálek (Pardubice), M. Kudláčková (Praha),
Matulovi (Krucemburk), Vaňkovi a Škoudlínovi (Horní Jelení), Procházkovi
(Porky a Katka, Pardubice), J. a M. Sádovští (Pardubice), A. Párová (Holice), J.
Houžvíček (Jaroslav), M. a J. Pomikálkovi (Nekoř), A. Bahník (Horní Jelení),
Korábovi, Tesařovi, Svobodovi, Uhlířovi, Stejskalovi a Peckovi (Radhošť).

Tento výčet nikdy nebude úplný. Poděkování patří také těm, kdo na nás myslí a přejí nám
radost z dětí a pevné nervy a jsou s námi, i když jen na dálku, při našem výchovném úsilí.

Je to úžasné, jeden den se podíváte na telefonní účet
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a uvědomíte si, že vaše děti dospívají.
Milton Berle

Granty a věcné dary
Ing. Karel Křivánek z Happy sportu Praha nám zapůjčil
veškeré lyžařské a snowboardové vybavení na celou sezónu a poskytl
dětem ubytování v Janských Lázních a Špindlerově Mlýně.
Firma Profireal, a.s. pamatuje na každé narozeniny a svátek
dětí a obdarovává je dárečky. Několikrát v roce nás zaměstnanci této
firmy navštívili a uspořádali zde brigády.
K vánocům věnovala dětem dárky firma QUELLE s.r.o., Rádio KISS společně s Nadací
Terezy Maxové zařadilo naše děti pod tradiční Strom splněných přání a majitel nákupního centra
Grand Pardubice Winnipegia Shelf s.r.o. se taktéž podílel na vánočních dárcích pro naše děti.
Firma Machala a.s. darovala dětskému domovu hračky a materiál na výtvarné práce.
GZ nakladatelství darovalo dětem CD a DVD.
Nakladatelství Fragment věnovalo dětské knížky na dětský den.

Finančně nás podpořili:
PROFIREAL, a.s. (Pardubice), Ing. K. Křivánek (Špindlerův Mlýn), BETA Olomouc,
a.s., AAC s.r.o. (Železný Brod), AIG/LINCOLN CZ s.r.o. (Praha), MACHALA a.s. (Svitavy),
SuperZoo (Pardubice), MUDr. J. Němcová (Praha), Kateřina Piskačová, Marie Bártová, Ing. J.
Cíznerová (Humpolec), J. a B. Sádovští, P. Mokrejš a také někteří pro nás neznámí dárci.

Děkujeme!

Jedno si zapamatujte! Pokud se hádáte s dospívajícím dítětem, čím míň
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toho řeknete, tím líp. Vždyť podle nich… stejně nic nevíte!
Joam Marie Saxon

Zpráva o hospodaření
a) Výnosy
1. Celkové výnosy
2. Poplatky rodičů
3. Výnosy z hospodářské činnosti
4. Ostatní výnosy:
dotace KrÚ
dary
sociální dávky
ostatní výnosy
úroky
příspěvky H. a T. Ochových

1 747 877,75 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

1 565 000,00 Kč
123 200,00 Kč
51 440,00 Kč
1 400,00 Kč
837,75 Kč
6 000,00 Kč

b) Náklady
1. Investiční náklady

0,00 Kč

2. Neinvestiční náklady

1 638 158,72 Kč

mzdové náklady
zákonné odvody
učebnice a učební pomůcky
nákup vody, paliv, energie
služby pošt
služby telekomunikací
nájemné
opravy a udržování
cestovné
prádlo
ostatní jiné

352 353,00 Kč
123 708,00 Kč
105 186,24 Kč
44 520,33 Kč
1 664,00 Kč
39 354,22 Kč
180 000,00 Kč
14 683,00 Kč
32 863,50 Kč
47 074,88 Kč
696 751,55 Kč

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.
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Goldoni

Zpráva o výsledcích kontrol provedených
v našem zařízení
Poslední kontrolu, a to hloubkovou uskutečnila Česká
školní inspekce ve dnech 26. - 29. dubna 2005 (čj.: b5-10129/055242) se zaměřením na personální podmínky, materiálně-technické
podmínky a průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v našem zařízení ve školním roce
2004/2005 k datu inspekce. ČŠI hodnotila jednotlivé prověřované oblasti v závěru takto:
•

Personální podmínky ovlivňující vzdělávání a výchovu dětí a umožňující
realizovat vzdělávací programy jsou hodnoceny jako vynikající.

Výchovně vzdělávací činnost soukromého školského zařízení se opírá o stabilní pedagogický
manželský pár a vysoké standardy jimi nastavené při vzniku zařízení. Oba pracují se zaujetím a
velkou dávkou empatie a porozumění pro jednotlivé děti. Další vzdělávání je funkční a vychází
z potřeb zařízení s přihlédnutím k novým školským zákonům a trendům v etopedii. Vše navazuje
na diagnostiku, osobní rozvoj a potřeby dětí umístěných v zařízení. Organizační uspořádání a
vnitřní informační systém jsou pro podmínky zařízení dostatečně efektivní.
•

Materiálně-technické podmínky a zázemí jsou vynikající.

Materiálně-technické podmínky jsou velmi kvalitní a odpovídají věkovému složení i potřebám
dětí. Materiální soukromé zdroje umožňují naplnit stanovené záměry výchovně-vzdělávacího
procesu na vysoké a kvalitní úrovni, zabezpečit děti a zařízení po všech stránkách.
•

Úroveň průběhu a výsledků vzdělávání je vynikající.

Průběh a výsledky výchovně-vzdělávací činnosti jsou vynikající. K nejlepším ukazatelům patří
bezprostřední partnerský vztah mezi všemi dětmi a manžely - vychovately, vytváření prostředí
důvěry, pocitu jistoty a prostoru k seberealizaci dětí. Děti se s domovem ztotožňují a přijímají
jeho hodnotový systém.
Velmi kvalitní odborná úroveň výchovy a vzdělávání je trvalého charakteru a od poslední
inspekce se ještě více prohloubila. Zařízení pracuje na této úrovni dlouhodobě.
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Výňatek ze stanoviska Zprávy auditora ze dne 7. března 2007 o ověření účetní
závěrky k 31. 12. 2006 v souladu s platnými předpisy o účetnictví
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a
poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Soukromý dětský domov Markéta, o.p.s.
k 31.12.2007 a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
Auditor : c.k. audit, s. r. o., auditor: Ing. Dagmar Křenová
Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Okresní správa sociálního zabezpečení v Ústí nad Orlicí provedla dne 26. června 2008
u našeho zařízení kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů
v důchodovém pojištění.
Všechna kontrolní zjištění byla bez závad.

Prověrky Okresního státního zastupitelství v Pardubicích jsou konané pravidelně
podle plánu prověrek v souvislosti s výkonem dozoru státního zástupce nad dodržováním
právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve smyslu
zákona č. 383/2005Sb. Všechny čtyři plánované prověrky byly v pořádku, bez nutnosti vydávat
příkaz k nápravě.
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Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.
Verne

Kontaktní údaje
Soukromý dětský domov Markéta, o.p.s.
Radhošť 24
534 01 Holice
e-mail: ochovi@ddmarketa.cz
tel/fax: +420 466 676 191
mobil: +420 605 523 378
Bankovní spojení:
ČSOB Holice, č.ú. 168266670/0300
IČO 25944363
DIČ CZ25944363
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