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Vážená paní magistro,

obdržel  jsem Vaší  zprávu  o  výsledcích  systematické  návštěvy,  která  byla  v našem Dětském 
domově  v Opavě  realizována  pověřenými  pracovníky  Vašeho  úřadu.  Zprávu  jsem  podrobně 
prostudoval a seznámil s ní zaměstnance našeho zařízení. K uvedeným závěrům a doporučením 
se vyjadřuji takto:

Respektuji veškerá Vaše doporučení a v budoucnosti se jimi náš DD bude plně řídit. 

K Opatření č. 1. uvádím: Na začátku epidemiologické krize chyběl metodický materiál MŠMT 
s jasnými pravidly a opatřeními, proto jsem se rozhodoval dle vlastního uvážení, abych v plné 
míře  chránil  děti  a  zaměstnance  dětského  domova  před  epidemiologickou  nákazou.  Z tohoto 
důvodu  jsem  oslovil  rodiče  a  zákonné  zástupce  dětí  s tím,  že  dovolenky  a  jejich  návštěvy 
v našem zařízení nejsou zakázány, pouze časově omezeny z důvodu vzájemného  chránění se. 
Naprosto všichni oslovení rodinní příslušníci dětí projevovali   v tomto podporu DD a souhlas 
s naším opatřením,  kdy se obávali,  že  by mohlo  dojít  k vzájemnému   přenosu COVID – 19. 
Respektuji  v tomto bodě Vaše  doporučení do budoucna, kdy se jim budeme plně řídit.
K Opatření  č.  2  a  č.  3.   uvádím:  Návštěvu  rodinných  příslušníků  na  15  minut  jsem  zvolil 
k osobnímu setkání a k předání  balíčků dětem, kdy v  době vládního nařízení -  omezení pohybu 
osob,  jsem  časové  setkání  s ohledem  na  závažné  skutečnosti  považoval  za  dostatečné. 
Podotýkám, že všechny naše děti  měli  denně naprosto neomezenou možnost  kontaktovat  své 
rodiny  telefonicky  a  své  blízké  mobilními  telefony  na  náklady  DD,  e-mailem  a  jinými 
elektronickými  způsoby.  S plnou  zodpovědností  prohlašuji,  že  v tomto  směru  bylo  vše 
v naprostém pořádku, nedošlo k žádné stížnosti ani ze strany dětí, ani rodinných příslušníků. U 
probíhajících návštěv měli dětí   vždy   dostatečný prostor k distančnímu způsobu návštěvy, kdy 
pedagogové  dětem  a  rodinám  poskytli  potřebné  soukromí  a  nebyli  účastni  hovoru  a  to  ani 
v doslechu. V budoucnu této oblasti budeme věnovat ještě větší pozornost.
K Opatření  č.  4.  uvádím:  V době  epidemiologické  krize  na  základě  vládních  omezení   jsem 
neměl jinou možnost realizovat návštěvy dětí než tak, jak jsme je v našem zařízení realizovali. 
V budoucnu  vytvořím podmínky k tomu,  aby se  návštěvy  děti  mohly  realizovat  v otevřeném 
prostoru DD v zahradních krytých domečcích na zahradě.
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K Opatření č. 5. uvádím: V době epidemiologické krize jsme se v našem dětském domově plně 
řídili platnými  předpisy a pravidly pro volný pohyb osob schválenými vládou ČR, kdy omezení 
vycházek u dětí bylo naprosto nezbytné pro jejich zdraví a bezpečnost. Ihned, jak to bylo možné, 
jsem omezení vycházek uvolnil,  s čímž byli seznámeni v průběhu návštěvy v DD i pracovníci 
ombudsmana samotnými dětmi. 
K Opatření č. 6. uvádím: V době epidemiologické krize jsme v našem dětském domově nemohli 
realizovat společné výlety s dětmi do přírody, jak tomu možná bylo v jiných DD v republice. A 
to z toho důvodu, že náš dětský domov je uprostřed centra Opavy, kdy dostat se do volné přírody 
by znamenalo  používat  městskou či  jinou hromadnou dopravu,  což  nebylo  z hygienických  a 
bezpečnostních pravidel možné. Domnívám se, že jsme tuto možnost v naších podmínkách plně 
nahradili pobytem dětí na naší rozlehlé zahradě a na sportovním hřišti v areálu DD. V budoucnu, 
pokud budou přijatelnější podmínky, tak samozřejmě možnost výletů do přírody využijeme.

Závěrečné  shrnutí:  Vážená paní  magistro,  jak  jsem uvedl  v úvodu,  veškerá  Vaše  doporučení 
budeme v budoucnu respektovat.  Také chci říci,  že po celou dobu epidemie jsme se všichni 
zaměstnanci  našim dětem věnovali  s maximálním úsilím,  sáhli  jsme si doslova na dno svých 
psychických a fyzických sil!
Pedagogové to zvláště měli nesmírně obtížné, kdy obden pracovali ve 12 hodinových směnách, 
museli mít přesčasy, kdy to bylo na úkor jejích vlastních rodin. Někteří  zaměstnanci mohli zůstat 
na ošetřovném, avšak neučinili  tak…  Hluboce si svých   zaměstnanců vážím a za odvedenou 
práci je obdivuji!
Stejně  tak  skláním  hlubokou  úctu  k našemu  zřizovateli  –  Moravskoslezskému  kraji,  k jeho 
vedení, ke školskému odboru, k jeho vedoucím pracovníkům a řadovým referentům, všichni byli 
doslova  skvělí,  naprosto!  I  s jejich  pomocí  jsme  epidemiologickou  krizi  v Dětském domově 
v Opavě zvládli úspěšně.

Vážená paní magistro, věřte, děláme v našem dětském domově pro naše děti maximum k tomu, 
aby byly spokojené. 

Přeji Vám hodně pracovních úspěchů a lidskou pohodu.

Mgr. Milan Škrabal
ředitel


