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Příloha č. 1: Organizace spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

Tato spolupráce se děje několika způsoby: 

- písemnou formou - každé tři měsíce jsou zasílány informace o dítěti osobám odpovědným za 

výchovu, v případě potřeby je písemný styk s nimi častější 

- telefonicky - urychluje a usnadňuje to komunikaci mezi nimi a dětského domova (dále jen 

DD) 

- osobním stykem - návštěvy rodičů 

 

Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími objekty - tuto spolupráci zásadně zajišťuje ředitel 

zařízení, hospodářka, sociální pracovník, vedoucí stravování, výchovný poradce, v jejich 

nepřítomnosti jsou zastoupeni osobou, kterou pověří ředitel - 2 pověřené vychovatelky 

 

Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení - poradenská činnost, v případě nejvyšší 

nutnosti krátkodobé ubytování dítěte v DD (dle aktuálních možností DD) 

 

Organizace vzdělávání dětí - každodenní příprava dětí na vyučování, důsledná kontrola 

školních dokumentů a písemností, osobní účast na třídních schůzkách, případně telefonický 

kontakt se školou Pro individuální rozvoj mají děti k dispozici tělocvičnu (víceúčelový sál), 

hřiště, pracovnu výtvarných činností, venkovní bazén. Při dobrých klimatických podmínkách 

se hřiště proměňuje v kluziště. 

 

Zařazení dětí do rodinných skupin 

Před příchodem dítěte do dětského domova řeší jeho organizační začlenění do rodinné 

skupiny ředitel s pedagogickými pracovníky. Na příchod nového dítěte jsou připravovány 

děti, do jejichž rodinné skupiny má být nově příchozí začleněn. Společně jsou mu připraveny 

prostory, kde bude po příchodu žít. Pedagogičtí pracovníci dostávají informace o anamnéze 

přiděleného dítěte v rámci svých kompetencí. Věnují mu zvýšenou pozornost s ohledem na 

věk a osobní zvláštnosti. Své poznatky pečlivě zaznamenávají a uplatňují v adaptačním plánu 

dítěte, který vypracovávají. 

 

Kritéria a podmínky umisťování dětí do bytové jednotky 

Při rozmisťování dětí do bytové jednotky se respektují, pokud je to možné, rodinné vazby dětí 

se zřetelem na věkové, mentální a další odlišnosti dětí (sourozenci jsou umisťování zpravidla 

do jedné rodinné skupiny a pokud možno do jednoho pokoje). Zařazení probíhá v průběhu 
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adaptační fáze, a to s možností přeřazení dítěte, vyžaduje-li to aktuální situace a prospěch 

(zájem) dítěte. 

 

Ubytování dětí 

Děti jsou ubytovány ve 4 bytech na pokojích po 2 - 3. U každého pokoje je sociální zařízení. 

Každý byt má kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, prádelnu (sušárnu), skladové prostory (pro 

uložení prádla, žactva, obuví děti). Pro individuální zájmovou činnost mají děti v bytě 

k dispozici: počítače, varhany, stolní fotbal, šipky, videa, televize atp. 

 

Systém stravování 

Jídelna, která je součástí dětského domova, poskytuje dětem stravu 6x denně: snídaně, 

svačina, oběd, svačina, večeře, dětem starším 15 let druhá večeře. Celodenní stravování 

během pracovního týdne zajišťují 3 kuchařky, které se střídají v ranních a odpoledních 

směnách a vaří dětem snídaně, obědy a teplé večeře. 

 

Snídani a dopolední (o víkendech) a odpolední svačinu konzumují děti ve svých bytech. 

Příprava a výdej stravy jsou prováděny dle platných hygienických předpisů. Nákup potravin 

zajišťuje vedoucí stravování, která vede stravování, sestavuje spolu s kuchařkami jídelníček. 

Jídelníček kontroluje ředitelka DD. O sobotách, nedělních a svátcích si děti připravují pokrmy 

ve 4 bytech v kuchyňkách s předem nachystaných potravin kuchařkami pod vedením 

pedagogických pracovníků. V souladu s programem rozvoje osobnosti mohou děti pomáhat 

při přípravě stravy či vařit samy pro všechny členy rodinné skupiny.
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Příloha č. 2: Organizace dne (pracovní dny, volné dny) 

Pedagogická činnosti vychází z potřeb a řídí se programem dne s přizpůsobením se co nejvíce 

modelu výchovy dítěte v rodině. 

 

6,30 - vstávání (učni od 5,00), osobní hygiena, úklid pokojů 

7,00 - 7,30 - snídaně, podávání léků 

7,30 - 7,45 - převlékání, odchod do školy 

12,30 - 13,30 - příchod dětí ze školy, převlékání 

12,45 - 13,15 - oběd 

14,00 - 14,30 - osobní volno 

14,30 - 16,00 - příprava na vyučování, osobní volno 

16,00 - 16,20 - svačina 

16,20 - 18,00 - pracovní, zájmová a rekreační činnost dětí dle týdenních plánů výchovné 

činnosti (plnění programu rozvoje osobnosti dítěte) 

18,00 - 18,15 - večeře 

18,15 - 19,00 - večerní hygiena 

19,00 - 20,00 - individuální zájmová činnost (plnění programu rozvoje osobnosti dítěte) 

20,00 - večerka dětí mladších 12-ti let, druhá večeře starších dětí 

20,00 - 21,00 - večerní činnost dětí, osobní volno (sledování tel. programu, apod.) 

21,00 - večerka dětí, večerní vycházky 

 

Sobotní a nedělní programy si vychovatelky upraví dle potřeby tak, aby nebyl narušen provoz 

DD a bezpečnost dětí. Při sledování večerního TV programu po dohodě s pedagogickým 

pracovníkem umožnit dosledování programu.
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