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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1 Základní údaje o zařízení 

 

Název zařízení:  Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, 

    Jaroměř 

Adresa:   Palackého 142, 551 01, Jaroměř 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČO:    486 23 733 

Telefon:   491 812 388, 603 363 092 

Telefon na děti:  702 088 554  

Fax:    491 813 068   

E-mail:    reditelka@zsspecaddjaromer.cz  

WEB:    www.zsspecaddjaromer.cz   

Datová schránka:  tdwzuyh 

 

Datum zařazení do sítě škol:   17. 6. 1996 

 

 

1.2 Zřizovatel školského zařízení 

 

Královéhradecký kraj (dále jen KHK), Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  

Právní forma:  územní samosprávní celek  

IČ: 70889546  DIČ: CZ70889546 

Tel: 495 817 111  fax: 495 817 336        e-mail:posta@kr-kralovehradecky.cz 

Zřizovací listina č.j. 14746/SM/2009 ze dne 10. září 2009  

 

1.3 Ředitelka školského zařízení 

Mgr. Taťána Kánská, P. Holého 269, Hradec Králové. 

Ředitelka je zároveň statutárním orgánem právnické osoby. 

 

 

mailto:reditelka@zsspecaddjaromer.cz
http://www.zsspecaddjaromer.cz/
mailto:posta@kr-kralovehradecky.cz
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1.4 Další pracovníci zodpovědní za VVČ 

 Mgr. Martina Kaczmarková,  

 zástupkyně ředitelky  

 

 Mgr. Egon Stříhavka, Ph.D. 

 vedoucí pedagogický pracovník pro DD 

 

 Mgr. Zijad Asad 

  školní metodik prevence (prevence sociálně patologických jevů a rizikového 

chování) 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř je školské zařízení, které 

poskytuje péči, jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami (kterým bylo dítě svěřeno do výchovy 

rozhodnutím příslušného orgánu), dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo na základě 

předběžného opatření. Do zařízení jsou umisťovány děti na základě rozhodnutí soudu od 6 let do 

nejvýše 18 let, v případě prodloužení ústavní výchovy do 19 let. Na základě „Smlouvy o 

prodlouženém pobytu“ zde mohou děti setrvat do 26 let věku (podmínkou je soustavná příprava na 

budoucí povolání). Další z podmínek pro přijetí do zařízení (kromě věku) je mentální retardace 

dítěte. 

Školské zařízení zajišťuje nepřetržitý provoz, který ale může být v době prázdnin omezen, a 

to za předpokladu zajištění pobytu dětí u zodpovědných osob (dle Zákona č. 109/2002 Sb.), účasti 

dětí na táborech a v případě hromadné rekreace dětí mimo zařízení. Dočasné omezení či přerušení 

provozu může být uskutečněno pouze ze závažných důvodů a se souhlasem zřizovatele. 

 Dětský domov (dále jen „DD“) spolupracuje buď přímo, nebo prostřednictvím příslušného 

orgánu soc. právní ochrany s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících 

se dítěte, včetně poskytování potřeb na dobu pobytu o dovolenkách v rodině. Informuje osoby 

odpovědné za výchovu o průběhu výchovně vzdělávacího procesu. DD zajišťuje základní právo 

dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách. Cílem zařízení je vybavit děti takovými vědomostmi, dovednostmi 

a návyky, které jim při přechodu do jejich původního rodinného prostředí, popř. dalšího působiště, 

umožní zapojit se v maximální možné míře do běžného života. 

Celková kapacita zařízení je 40 dětí a základní organizační jednotkou pro práci s dětmi je rodinná 

skupina (dále jen „RS“) – v zařízení funguje nejvýše 5 rodinných skupin. RS tvoří děti různého věku, 

pohlaví a mentální retardace. Děti se do RS zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a 

zdravotní potřeby. Sourozenci se zařazují do jedné RS, ale výjimečně je lze zařadit do různých 

skupin (zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů). V případě nesouladu mezi 

dětmi na jednotlivých RS může dojít i během školního roku k přestěhování dětí na jinou RS. 

 

Součásti školského zařízení: 

a) Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) je určena pro děti s těžkým stupněm mentálního 

postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Tyto děti jsou vzdělávány dle 

vzdělávacího programu „START DO ŽIVOTA“. 

b) Základní škola speciální (79-01-B/01) je určena pro děti se středně těžkým mentálním 

postižením, s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Tyto děti 
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jsou vzdělávány dle vzdělávacích programů „CESTA K SAMOSTATNOSTI“ a „CESTA DO 

ŽIVOTA“. 

c) Přípravný stupeň (79-01-B/01) je určen pro děti před jejich zařazením do ZŠS. Příprava na 

vzdělávání vychází ze vzdělávacího programu „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“. 

d) Dětský domov (viz. Charakteristika školského zařízení) 

e) Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců. 

 

Personální zabezpečení 

 

Dětský domov se člení na úsek pedagogický, ekonomicko - provozní a sociální: 

 pedagogický – ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí vychovatel, vychovatelé, asistenti 

pedagoga; 

 ekonomicko-provozní – zdravotní sestra, pracovníci školní jídelny, provozní zaměstnanci 

(domovník - údržbář, švadlena, pradlena, uklízečky), ekonomka, mzdová účetní, 

administrativní pracovnice; 

 sociální – sociální pracovnice. 

 

Pedagogický úsek  

- zajišťuje komplexní odbornou výchovnou péči o děti  

- v přední řadě se řídí Zákonem č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a Vyhláškou č. 

438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských 

zařízeních (oboje v platném znění) 

 

Ekonomicko-provozní úsek 

- zdravotní sestra – stará se o zdravotní stav dětí umístěných v DD, zajišťuje lékařská 

vyšetření u praktických i odborných lékařů 

- pracovníci školní jídelny – zajišťují chod školního stravování 

- domovník – údržbář – zodpovídá za správný technický stav služebního vozidla, za opravy 

vybavení školského zařízení, …. 

- Švadlena/pradlena – zajišťuje opravy oděvů dětí, …. 

- uklízečky – starají se o úklid celé budovy školského zařízení 

- ekonomka, mzdová účetní, administrativní pracovnice - zodpovídají za hlavní inventář a 

jeho evidenci, za zpracování účetnictví a mezd, za dodržování mzdového limitu a 

rozpočtu provozních prostředků, za vedení personální dokumentace zaměstnanců 
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Sociální úsek 

- zpracovává veškerou sociální agendu v dětském domově 

- zajišťuje vedení dokumentace dětí 

- zajišťuje chod spisové služby a postup při vyřazování písemností 

 

Jednotlivé úseky mezi sebou navzájem spolupracují podle pokynů vedoucích zaměstnanců. 

Všichni pracovníci, u nichž to jejich funkce vyžaduje, se průběžně vzdělávají a své nově nabyté 

poznatky implementují do praxe. 

Práva a povinnosti všech pracovníků upravuje vnitřní řád školského zařízení, náplň práce a 

další platné předpisy. 

Hlavními pracovníky, kteří pracují s dětmi, jsou pedagogičtí pracovníci – vychovatelé. 

 

Nástin profilu pedagogického pracovníka – vychovatele a asistenta pedagoga: 

 

- má psychickou způsobilost pro práci s dětmi (zjišťována psychologickým vyšetřením); 

- má odbornou způsobilost (dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; 

- zná a sleduje současné trendy sociálně - právní ochrany dětí; 

- umí připravit a zorganizovat nabídku aktivit pro volný čas pro odlišné věkové skupiny; 

- zná cíle výchovy, obsah, formy a metody výchovné práce a umí je aplikovat do praxe; 

- při výchovné práci uplatňuje pedagogické zásady; 

- je kreativní; 

- je schopný týmové spolupráce; 

- má právní vědomí; 

- sebevzdělává se; 

- dodržuje zásady mlčenlivosti; 

- svým chováním dává dobrý příklad dětem, o které se stará; 

- ovládá bezpečnostní předpisy; 

- je schopný cílevědomě plánovat. 
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Materiální podmínky 

 

Školské zařízení DD, ZŠS a PŠ, Jaroměř se nachází v blízkosti náměstí, na Jakubském 

předměstí a tvoří ho hlavní budova a rozlehlá přilehlá zahrada. 

V budově jsou umístěny ložnice (s jedno, dvou a třílůžkovými pokoji vybavenými lůžky 

s úložným prostorem, nočními stolky, psacím stolem, židlemi a skříněmi), herny jednotlivých 

rodinných skupin (společná místnost slouží jako obývací pokoj, tvořený sedací soupravou, stoly, 

židlemi, televizí, počítačem). Některé rodinné skupiny mají svou kuchyňskou linku, koupelnu a WC. 

Ostatní skupiny využívají společné prostory. Součástí DD je školní kuchyň s jídelnou, prádelna, 

sklad prádla, místnosti pro zaměstnance (sborovna, kancelář ředitelky, zástupkyně ředitelky, 

sociální pracovnice a vedoucího vychovatele., ekonomky, uklízeček), třídy základní školy speciální 

a praktické školy, odborné místnosti (tělocvična, posilovna, žákovská kuchyňka apod.), prostory pro 

uložení sportovních a ostatních potřeb.    

K budově patří zahrada rozdělena na pěstitelskou a rekreační část. Rekreační část je tvořena 

asfaltovým hřištěm, basketbalovými koši, lavičkami, houpačkami, prolézačkami, klouzačkou, 

altánkem, kůlnou pro jízdní kola, smyslovým chodníkem apod. K pěstitelské části spadají zahrádky 

pro pěstování plodin, skleníky, kůlna se zahradnickým nářadím. Na zahradě je postavena garáž 

určená pro služební auto. 

 

Dětem s nařízenou ústavní výchovou je poskytováno plné přímé zaopatření a to: 

- stravování, ubytování, ošacení, obuv; 

- učební potřeby a pomůcky; 

- hygienické potřeby; 

- úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělání; 

- úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, které nejsou hrazeny 

ze zdravotního pojištění; 

- kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení; 

- úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. 

 

Dětem mohou být dále hrazeny: 

- potřeby pro využití volného času a rekreaci; 

- náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost; 

- náklady na soutěžní akce, rekreace; 

- tábory; 

- náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. 
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- dětem, které jsou ve školském zařízení ubytovány na základě „Smlouvy o prodlouženém 

pobytu“, je poskytováno: 

- stravování, ubytování, ošacení; 

- částečně učební potřeby a pomůcky dle aktuální potřeby; 

- kapesné, osobní dary. 

 

Ekonomické podmínky 

 

DD Jaroměř je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Chod 

zařízení je zabezpečován z rozpočtu kraje (náklady na provoz). Další finanční prostředky má 

zařízení možnost získat sponzorskými dary nebo formou účelových dotací (projektů). Menší část 

rozpočtu tvoří příspěvky na úhradu péče od rodičů či dětí ze sirotčích důchodů. 

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZ) 

 

 V každém školním roce (popř. neprodleně po přijetí dítěte do zařízení) provádí pedagogičtí 

pracovníci poučení dětí o jejich chování a dodržování základních principů BOZ. Vychovatelé 

proškolují děti dle platných zpracovaných BOZ v jednotlivých oblastech a to průběžně, dle potřeby i 

opakovaně. 

Děti používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané 

činnosti a podle pokynů pedagogického pracovníka, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. 

Všichni pracovníci i děti se řídí provozními řády jednotlivých pracoven, pro které jsou řády 

zpracovány: žákovská kuchyňka, žákovská dílna, keramická dílna, tělocvična, posilovna aj. 

Pedagogický pracovník vydává jasné, přesné a dětem srozumitelní povely a pokyny, kontroluje 

bezpečnost a funkčnost náčiní a nářadí před zahájením činnosti. Přihlíží zejména k fyzické 

vyspělosti dětí, k jejich věku a schopnostem. 

Pedagogický pracovník se dále řídí Metodickým pokynem k zajištění BOZ dětí a žáků ve školách 

a školských zařízeních pod č. j. 37014/2005-25. 

V případě ohrožení života, zdraví dítěte nebo zaměstnance, je povinen zaměstnanec, který je 

přítomen události nebo se jako první o události dozví, neprodleně konat veškeré činnosti, aby 

ohrožení života, případně zdraví, zabránil. Při odvozu dítěte do nemocnice se všichni řídí „Pokyny 

při odvozu dítěte do nemocnice“. Pracovník je povinen o této události ihned informovat vedení školy. 

Všichni zaměstnanci zařízení jsou povinni neprodleně ohlásit písemně ředitelce své poznatky, 

které signalizují, že dítě nebo nezletilý je v rodině nebo v jiném prostředí vystaven týrání, zneužívání, 
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zanedbávání nebo je s ním špatně zacházeno. Totéž platí i o užívání návykových látek, včetně 

alkoholu. Sociální pracovnice poté informuje i osoby odpovědné za výchovu dítěte. 

Každé dítě je povinno okamžitě nahlásit pedagogickému pracovníkovi zranění při jakékoliv 

činnosti. 

Děti jsou opakovaně seznamovány se základy první pomoci a v této oblasti i prakticky 

proškolovány.  

Dětský domov vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z jednotlivých činnosti 

a současně přijímá opatření k prevenci rizik. Současně seznamuje děti i další pracovníky zařízení 

s nebezpečími ohrožujícími jejich zdraví a bezpečnost. 

V zařízení jsou pravidelně prováděny revize elektrických zařízení. 

 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 

- vhodná struktura prováděných činností; 

- vhodný stravovací a pitný režim; 

- zdravé prostředí užívaných prostorů podle platných norem (vybavenost prostor, 

odpovídající teplo, světlo, bezhlučnost, čistota, větrání, …); 

- bezpečné pomůcky; 

- ochrana dětí před úrazy; 

- výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor; 

- pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska bezpečnosti; 

- dostupnost prostředků první pomoci; 

- praktická dovednost zaměstnanců poskytnout první pomoc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

3. CHARAKTERISTIKA DĚTÍ 

 

Přijímání dětí do školského zařízení 

Do DD Jaroměř jsou děti přijímány na základě rozhodnutí soudu o nařízení ÚV nebo PO. O přijetí 

může rozhodnout i MŠMT (viz. § 5, odst. 7, zák. č. 109/2002 Sb.). Do zařízení jsou umístěny děti, 

které nemají závažné poruchy chování. Věk dětí je od zahájení povinné školní docházky do 18 let, 

v případě prodloužení ústavní výchovy do 19 let. Na základě „Smlouvy o prodlouženém pobytu“ zde 

mohou děti setrvat do maximálně 26 let (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání). 

Do zařízení jsou přijímány děti se středně těžkým až těžkým mentálním postižením (v případě 

sourozenců či volné kapacity lze přijmout i dítě bez postižení, či s lehkým mentálním postižením), 

přidruženě mohou mít tělesné či smyslové postižení, poruchu pozornosti a hyperaktivity apod. 

 

Vzdělávání dětí 

Děti ve věku 6 – 15 let, od nástupu do ukončení povinné školní docházky navštěvují: 

- bez postižení – běžná ZŠ v Jaroměři či blízkém okolí; 

- s lehkým mentálním postižením – ZŠ v Josefově – žáci jsou inkludováni; 

- se středně těžkým a těžkým mentálním postižením – ZŠS v našem zařízení; 

Děti od 15 let věku, nebo po ukončení povinné školní docházky navštěvují: 

- bez postižení – SOU či SŠ (dle výběru či schopností dětí), VŠ; 

- s lehkým mentálním postižením – SŠ různého typu - žáci jsou inkludováni; 

- se středně těžkým a těžkým mentálním postižením – Praktická škola jednoletá - dvouletá. 

 

Propouštění dětí ze školského zařízení 

- v případě zrušení ústavní výchovy soudem 

- dosáhne-li dítě zletilosti (za předpokladu, že v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení 

přípravy na povolání); 

- dosáhne-li dítě věku 19 ti let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova (za předpokladu, 

že v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání); 

- jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo 

právní moci; 
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- po uplynutí doby nebo trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem; 

- v případě závažného nebo opakovaného porušování Vnitřního řádu a stanovených 

podmínek ve „Smlouvě o dobrovolném pobytu“; 

- v případě odchodu dítěte ze zařízení po dosáhnutí zletilosti, se mu poskytne, podle 

skutečné potřeby v době propuštění, věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek 

(dle hledisek stanovených ve Vnitřním řádu zařízení); 

- dítěti se ve spolupráci s OSPOD poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlením a 

práce; 

- půl roku před ukončením pobytu a při odchodu ze zařízení je dítě seznamováno 

s možností návratu do našeho zařízení do 1 roku od data odchodu (pod podmínkou 

pokračování ve školní docházce) – v případě návratu bude uzavřena nová smlouva; 

- dítěti je následující 1 rok zajišťována pomoc při řešení tíživých životních situací – zařízení 

spolupracuje s dítětem, s rodinou dítěte nebo náhradní rodinou, popř. dalšími subjekty. 
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4. PROFIL DÍTĚTE OPOUŠTĚJÍCÍHO DĚTSKÝ DOMOV 

 

Vzhledem k mentálnímu postižení většiny dětí umístěných v našem zařízení nelze následující 

získané dovednosti aplikovat u všech stejnou mírou. Důraz je kladen především na získání 

sebeobslužných a hygienických návyků. 

 

Dítě: 

- zná a v běžném životě uplatňuje zásady slušného, společenského chování; 

- plní si své povinnosti a je zodpovědné; 

- je odpovědné za své zdraví, dodržuje základní pravidla BOZ; 

- umí smysluplně využít svůj volný čas; 

- má základní hygienické návyky; 

- má základní znalosti pravidel silničního provozu; 

- umí se postarat o domácnost; 

- je finančně gramotné, umí hospodařit s penězi; 

- má pracovní návyky; 

- chová se odpovědně k životnímu prostředí, třídí odpad, šetří energií, vodou; 

- ví, kde hledat pomoc v různých situacích; 

- ví, na které úřady se obrátit v případě potřeby; 

- má základní povědomí o bezpečném sexu, rodičovství, manželství; 

- je schopné si samostatně připravit stravu; 

- zná nebezpečí zneužívání návykových látek, gamblerství, kyberšikany.  

 

Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení: 

 Odchod dítěte ze zařízení je zpravidla plánován s časovým předstihem, cca půl roku před 

odchodem. Dítěti je po následující dva roky, a dle požádání i déle, poskytována poradenská pomoc 

při řešení tíživých životních situacích. Tuto pomoc převážně zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří 

měli dítě v rodinné skupině. Dále se zapojuje sociální pracovnice a další pracovníci, včetně 

vedoucích pracovníků. Při odchodu dítěte je vždy nabídnuta pomoc pracovníků dětského domova.  
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5. ÚHRADA PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ 

 

Podmínky úhrady nákladů na péči o děti ze strany osob odpovědných za výchovu řeší §27 až 

§30 zák. č. 109/2002 Sb. 

Zaměstnancem odpovědným za zpracování kompletního správního řízení je sociální pracovnice. 

Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným 

osobám v zařízeních (dále jen příspěvek) dle Zákona č. 109/2002 Sb., §27. 

Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v §28. 

V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní příjmy, podílí se na hrazení příspěvku 

dle §29. 

Ředitelka zařízení rozhoduje o výši příspěvku na úhradu péče. Úhrada péče a výše příspěvku je 

dána §27 výše uvedeného zákona. 

Sociální pracovnice předává toto rozhodnutí proti podpisu nebo zasílá na doručenku do vlastních 

rukou (doložena k Rozhodnutí) do místa bydliště rodičům. 

Úhrada musí být provedena do 15. dne následujícího měsíce na bankovní účet školského 

zařízení. 

Pokud rodiče doloží potvrzení o dávkách hmotné nouze, úhrada příspěvku bude dle §28 

prominuta. 

Toto potvrzení je třeba předložit 1x za 12 měsíců. 

Rodiče jsou povinni hlásit veškeré změny ovlivňující výši příspěvku neprodleně po jejich vzniku. 

V případě nesplnění výše uvedených povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší. 

Hospodářka provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků u všech dětí za uplynulé čtvrtletí, jejichž 

písemné vyhotovení předá sociální pracovnici do 30. dne následujícího měsíce. 

Sociální pracovnice výsledky vyúčtování oznámí písemně osobě, které byl příspěvek stanoven, 

a to do 15 ti dnů od předání vyúčtování od hospodářky. 

Sociální pracovnice zajišťuje vymáhání příspěvku formou upomínek, návrh na výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy nebo odeslání trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení. Termín 

provádění je průběžný, nejméně však 3x za kalendářní rok. 
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6. SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A JINÝMI SUBJEKTY 

 

Dětský domov podporuje styk dětí s původními rodinami, a to i pomocí s vyřízením dokumentace 

ohledně pobytu jejich dětí doma. Pobyt nezletilých dětí mimo zařízení povoluje OSPOD místně 

příslušný trvalému pobytu dítěte (tento pobyt může zamítnout z důvodu nevhodných sociálních či 

materiálních podmínek v domácnosti osoby, která o pobyt žádá). V případě zletilých dětí povoluje 

pobyt mimo zařízení ředitelka zařízení. 

Kontakt s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky je podporován prostřednictvím telefonických 

hovorů, písemné korespondence, e-mailové komunikace a dalšími způsoby (Skype, Facebook,…). 

 

Dětský domov zároveň spolupracuje s dalšími institucemi, jako jsou např.: 

- školská zařízení 

 umožňují dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením 

navštěvovat školu mimo naše zařízení; 

 

- praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé 

 zajišťuje pravidelnou a soustavnou zdravotní péči a prevenci; 

 

- odborní lékaři (převážně z Jaroměře, Hradce Králové, Trutnova, Náchoda) 

 zajišťují odborná vyšetření; 

 

- Policie – městská, státní 

 spolupracují při výchovných problémech dětí – útěky, rizikové projevy v chování 

a jednání trestního charakteru; 

 

- Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) je odbor péče o děti a mládež příslušného 

pověřeného městského úřadu.  

 zastupuje zájmy dítěte v zařízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech; 

 zjišťuje poměry v rodině dětí; 

 povoluje pobyty dětí doma nebo u osob odpovědných za výchovu; 

 spolupracuje s rodinami a pomáhá zařizovat žádosti, apod.; 

 při přemístění dítěte nebo výchovných problémech svolává případové 

konference; 

 

- Dětský diagnostický ústav Hradec Králové 

 zajišťuje pro zařízení metodické vedení; 
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- Soudy 

 rozhodují v dalších zákonem stanovených případech; 

 

- Státní zastupitelství Náchod 

 kontroluje činnost zařízení a poskytovanou péči; 

 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 zřizovatel Dětského domova, Základní školy speciální a Praktické školy, Jaroměř; 

 poskytuje poradenskou činnost pro zařízení; 

 

- Ministerstvo školství, kultury a sociálních věcí 

 poskytují poradenské služby zařízení; 

 

- Veřejný ochránce práv 

 poskytuje rady v oblasti ochrany práv dětí. 
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7. HLAVNÍ CÍLE VÝCHOVY  

 

Cíle výchovně vzdělávacích činností jsou promítány do individuálních programů rozvoje 

osobnosti dítěte (dále jen PROD), ve kterých je brán zřetel na věk a individualitu dětí. PROD je 

zpracován vždy po příchodu dítěte do zařízení (po jeho adaptaci) a doplňován na začátku každého 

školního roku. PROD je hodnocen vždy 2x ročně (v pololetí a na konci školního roku). 

 

 vytvoření rodinného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních 

materiálních, citových a speciálních potřeb, které by rozvíjelo vědomosti, dovednosti a 

návyky dětí vzhledem k jejich zájmům a individuálním potřebám; 

 vedení dětí k sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se 

po ukončení ústavní výchovy mohly děti úspěšně zapojit do života ve společnosti; 

 vychovávat děti tak, aby dokázaly uplatňovat svá práva a naplňovat své povinnosti; 

 zohledňovat vzdělávací potřeby každého dítěte; 

 vychovávat děti ke spolupráci a respektování druhých (při realizaci výchovy v RS, rozvoji 

vrstevnických vztahů, …); 

 vychovávat děti ke vzájemné úctě, respektu, toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem; 

 vytvářet u dětí pozitivní projevy v chování, jednání a prožívání životních situací; 

 rozvíjet u dětí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a přírodě; 

 motivovat děti ke vzdělávání; 

 vychovávat děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 

 vychovávat děti ke zdravému způsobu života a být za ně odpovědný; 

 vychovávat děti k respektování mravních hodnot s vědomím svobodného rozhodování o 

svém životě a z toho vyplývající osobní odpovědnost; 

 rozvíjení samostatné rozhodování při aktivitě a samostatnosti, volbě povolání, vytváření 

životního scénáře.  

Základním cílem výchovné činnosti je, aby dítě získalo takové kompetence, které by mu umožnily 

co nejlepší zařazení do společnosti. 

- utváření hygienických návyků, vedení dětí k sebeobsluze a dodržování zásad správného 

denního režimu (stálá kontrola, pravidelnost v činnostech, opakování, ritualizace, doba 

odpočinku a školní práce); 

- prohlubování vědomostí, vědomostí, dovedností a návyků, rozvíjení poznávacích 

procesů (důraz na motivaci); 
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- učení se vzájemnému soužití s ostatními lidmi, vedení dětí ke kolektivní zodpovědnosti, 

umění se prosadit (skupinová práce včetně jejich jasných pravidel, pravidelnost, výstupy, 

zpětná vazba); 

- vedení dětí k regulaci vlastního chování na základě správných zásad chování (vlastní 

příklad, morálka a mravnost, etické zásady výchovy); 

- poznávání sebe sama, potlačování negativních citových stavů a učení se překonávat 

překážek a obtíží (atraktivní a zážitkové programy, účast v činnostech zaměřených na 

sociální dovednosti); 

- využívání možností komunikačních technologií a poznání jejich rizik (internet, e-mail, 

facebook, …). 

 

VÝCHOVNÉ ČINNOSTI A CÍLE 

Výchovná práce v DD probíhá v rodinných skupinách a je vedena skupinovými vychovateli, kteří 

ji musí cílevědomě plánovat. Každá RS si na začátku školního roku stanoví svá skupinová pravidla 

(s ohledem na mentální schopnosti dětí), která jsou průběžně dodržována a vyhodnocována. 

V rámci RS se dítě dostává do sociálních situací, které do velké míry kopírují reálný život. Dítě 

díky tomu získává prosociální návyky a vzorce chování využitelné v pozdějším reálném životě. Při 

práci s dětmi zastává vychovatel funkci rodiče a neměl by proto zapomínat i na výchovu příkladem.  

 

Rozumová výchova 

- učíme děti ochranu přírody a životního prostředí v rámci environmentální výchovy  

(viz EVVO); 

- učíme děti žádoucí formu komunikace, rozvíjíme u nich komunikativní dovednosti;  

- rozvíjíme u dětí vztah k majetku, k osobním věcem a obecně k veřejně užitečným 

předmětům jak v DD, tak i na veřejnosti;  

- učíme děti a rozvíjíme jejich schopnost finanční gramotnosti; 

- učíme děti a rozvíjíme jejich schopnost digitální gramotnosti. 

 

Tělesná výchova 

- sportovními aktivitami podporujeme rozvoj tělesné zdatnosti dětí, vedeme je k pohybu; 
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- upevňujeme u dětí praktické a teoretické znalosti pravidel silničního provozu, učíme děti 

jezdit na kole, koloběžce či tříkolce; 

- učíme děti poskytnout 1. pomoc; 

- do činnosti RS začleňujeme pohybové aktivity ve venkovních prostorách. 

 

Pracovní výchova 

- vedeme děti k tomu, aby si udržovaly pořádek ve svém pokoji, ve svých osobních věcech, 

v budově školského zařízení a na RS; 

- vedeme děti k péči o okolí DD (úklid zahrady, péče o zahrádku atp.); 

- podporujeme děti, aby se podílely na všech domácích pracích; 

- podporujeme manuální zručnost a tvořivost (práce se dřevem, netradičním materiálem 

atp.); 

- v co nejvyšší možné míře zapojujeme děti do přípravy stravy.  

 

Mravní a etická výchova 

- u dětí upevňujeme základní návyky vzájemné úcty; 

- mezi dětmi upevňujeme přátelské a kamarádské vztahy, posilujeme vzájemnou 

ohleduplnost; 

- vedeme děti ke spolupráci na vytváření rodinných pravidel a k jejich dodržování; 

- vedeme děti k odpovědnému plnění školních i domácích povinností; 

- vedeme děti k dodržování pravidel BOZ; 

- vedeme děti k dodržování mravních a společenských pravidel chování; 

- vychováváme děti k morálním hodnotám (nepodporujeme násilí, vulgaritu, 

bezohlednost); 

- v co nejvyšší možné míře zapojujeme děti do společenského života obce. 

 

Estetická výchova 

- u dětí vyžadujeme dodržování základních hygienických návyků, čistotu oblečení a kulturu 

stolování; 

- vedeme děti k podílu a odpovědnosti na udržování a zlepšování prostředí DD a jeho 

okolí; 
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- vedeme děti ke čtení knih a časopisů, k zájmu o literaturu (předčítáním pohádek, příběhů 

atp.); 

- spolupracujeme s kulturními organizacemi (divadla, knihovny, muzea) a zapojujeme se 

do jejich akcí (výstavy, divadelní představení, koncerty, kino, …); 

- seznamujeme děti s nástrahami při používání ICT (nevhodné stránky, kyberšikana, 

sociální sítě, …); 

- při sledování televize vybíráme vhodné pořady, filmy, při výběru počítačových her je brán 

zřetel, aby hry nebyly násilné, …; 

- s dětmi se účastníme veřejných kulturních a společenských akcí, učíme děti vhodnému 

chování na nich; 

- vedeme děti k vytváření estetického prostředí RS a školského zařízení. 

 

Enviromentální výchova 

- vedeme děti k poznávání nejbližšího okolí pomocí vycházek, her, …; 

- vedeme děti k praktickému nácviku péče o rostliny (pěstování rostlin, plodin) a péče o 

živočichy; 

- vedeme děti k vnímání přírody všemi smysly; 

- vedeme děti k porozumění vztahů a souvislostí mezi činností lidí, přírodou a životním 

prostředí; 

- učíme děti praktickým dovednostem v přírodě (turistika, táboření, …); 

- vedeme děti ke správnému nakládání s odpady pomocí praktického třídění, her na 

tříděný odpad); 

- vedeme děti k třídění bioodpadu, ke kompostování a k následnému využití kompostu; 

- vedeme děti k šetření vodou a energiemi; 

- vedeme děti k úsporám materiálu při tvoření (přírodní materiály, papír, …); 

- vedeme děti k respektování zásad zdravé výživy, zařazujeme do jídelníčku „zdravá“ jídla. 

 

Rodinná výchova 

- vedeme děti k aktivní účasti na chodu RS; 

- seznamujeme děti s chodem funkční rodiny; 

- vedeme děti k finanční gramotnosti (šetření s penězi, rozpočet rodiny, zbytné a nezbytné 

náklady, …); 



 

22 

- vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví, učíme je se starat se o nemocné; 

- seznamujeme děti se základy sexuální výchovy, rodičovství, s riziky, vedeme je 

k odpovědnosti; 

- učíme děti komunikovat s úřady; 

- seznamujeme děti s rodinnými rituály a oslavami; 

- připravujeme děti na samostatný život mimo DD. 

 

Rekreační činnost 

- učíme děti odpočívat, relaxovat, nabízíme jim různé druhy odpočinku, relaxace; 

- vedeme děti k tomu, aby si našly nějakého koníčka. 

 

Příprava na vyučování  

- u dětí pěstujeme smysl pro povinnost a odpovědnost při přípravě na vyučování, 

vypracování domácích úkolů, …; 

- upevňujeme vědomosti, dovednosti a návyky dětí získané při výuce ve škole; 

- vedeme děti k výběru vhodného dalšího studia, popř. zaměstnání. 

 

Minimální preventivní program 

- seznamujeme děti s negativními vlivy návykových látek, gamblerství, kyberšikaně, 

vedeme je k prevenci; 

- vedeme děti ke zdravému životnímu stylu; 

- podporujeme přátelské vztahy, pomoc bližnímu; 

- podporujeme návštěvu zájmových útvarů mimo DD; 

- učíme děti poskytnout 1. pomoc. 

Konkrétní zpracování minimálního preventivního programu je v „Preventivní program školského 

zařízení“ pro daný školní rok. 
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Začlenění dítěte do života 

- usilovat o možnost ubytování plnoletých dětí mimo zařízení, v bytech, ještě za doby 

pobytu v dětském domově;  

- plnoleté děti mají možnost v době zpravidla od 8 hod. do 22. hod. pobývat samostatně 

na rodinné skupině bez dohledu pedagogického pracovníka;  

- pomoc při sepisování žádostí o byt a dalších nových potřebností; 

- využívat možnosti „Bydlení na půl cesty“, pokud není jiné řešení; 

- spolupracovat s kurátory;  

- pomoci při zajišťování vhodného zaměstnání;  

- organizačně pomoci zvládnout nákup bytu z prostředků z vkladní knížky;  

- upozorňovat na včasné platby za byt, dohlédnout i následně;  

- kontakty dětí po odchodu, předávání informací přítomným dětem;  

- účastnit se prožitkových projektů, zaměřených na praktické těžkosti života;  

- vycházet z vlastní zkušenosti dětí v případě pokut v dopravním podniku, půjček, vysvětlit 

možnost splátkového kalendáře.  

Cíl: Pomoci dospělým dětem v plynulosti přechodu do samostatnosti. Využít příležitosti 

v nacvičení životních situacích v rámci samostatného pobytu na rodinné skupině bez dohledu 

pedagogického pracovníka.  

 

 

CÍLE VÝCHOVY 

 

Zdravý rozvoj osobnosti   

 rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí, uvědomění si hodnoty vlastních schopností; 

 vést k realistickému sebehodnocení; 

 rozeznat dobře odvedenou práci od špatně provedené; 

 mít odpovědnost za svou práci a výsledky; 

 rozvíjet sebeovládání ve vypjatých situacích; 

 naučit děti odpovědnosti za důsledky svého chování; 

 dbát na správnou výživu, cvičení, duševní hygienu a vhodný životní styl; 

 rozvíjet poznávací schopnosti; 

 rozvíjet logické myšlení a paměť. 
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Rozvoj sociálních dovedností  

 naučit děti vést k vzájemné spolupráci, úctě a toleranci; 

 vést k dodržování zásad slušného chování; 

 naučit naplňovat své povinnosti a být schopen uplatnit svá práva; 

 děti, co jsou to autority a respektu autoritám; 

 učit je žít s druhými lidmi bez konfliktů; 

 využívat sociální čtení. 

Environmentální výchova  

 vychovávat děti v souladu s okolím; 

 učit je, co je příroda a jak je možné ji neubližovat; 

 poukázat na hodnotu života, a to nejen lidského; 

 učit je vést úctě ke všemu živému; 

 pěstovat vědomí závislosti lidského života na přírodních zdrojích. 

Rozvoj komunikačních dovedností 

 naučit děti vyjádřit své pocity, přání; 

 naučit je žádat a děkovat; 

 posílit děti v umění porozumět jednoduchým sdělením v mluvené i psané formě; 

 naučit je naslouchat druhým; 

 uvědomit si základy společenské konverzace a pravidla rozhovoru, potlačit negativní jevy 

komunikace jako je překřikování, nejasná výslovnost, zlost a potlačování vlastních potřeb na 

úkor druhých; 

 naučit je získávat a předávat informace pozorováním, čtením, psaním, nasloucháním a 

dalšími výrazovými prostředky; 

 aktivně učit děti využívání informačních a komunikačních technologií.  

Vztah k majetku 

 naučit děti, že vše má svou cenu a pokud zničím veřejný majetek, v důsledku škodu zaplatím 

ze „své kapsy“; 

 vést je úctě k materiálním hodnotám; 

 umět pečovat o vlastní majetek, ale nepřivlastňovat si majetek druhých; 

 nelpět zbytečně na materiálních hodnotách na úkor vzdělávání, poznávání, mezilidských 

vztahů. 

Osvojení a rozvoj pracovních dovedností  

 vést děti k získávání základních pracovních návyků a bezpečnému používání nástrojů, 

nářadí, pomůcek a vybavení; 
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 rozvíjet manuální zručnost a fantazii dětí; 

 vést ke kladnému vztahu k práci; 

 vytvářet základní přehled o pracovním trhu a možnostech uplatnění; 

 vést k reálnému sebehodnocení a posouzení vlastních schopností; 

 zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti, v kuchyni, 

v dílně, na zahradě; 

 používat vhodné pracovní pomůcky při činnosti práce. 

Osvojení a správné uplatnění hygienických návyků  

 utváření hygienických nácviků, vedení dětí k sebeobsluze a dodržování zásad správného 

denního režimu (stálá kontrola, pravidelnost v činnostech, opakování, ritualizace, doba 

odpočinku, školní práce). 

Osvojení a rozvoj tělesných dovedností 

 vést ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám; 

 zvládat podle pokynů pohybovou činnost; 

 reagovat na základní pokyny a povely k osvojované pohybové činnosti; 

 vést k osvojení základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorové orientace; 

 zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla; 

 uplatňovat pohybové dovednosti při hrách a soutěžích. 

Dodržování zásad bezpečného pohybu 

 vést k dodržování zásad bezpečnosti při pohybových činnostech; 

 vést k osvojení základních hygienických návyků při pohybových aktivitách; 

 uplatňování zásady fair play. 

Osvojení a rozvoj hudebních dovedností 

 rozvíjet kladný vztah k hudbě a potřebu hudby v životě; 

 naučit zpívat jednoduché melodie, písně; 

 rozvíjet rytmické cítění a pohybové taneční dovednosti; 

 vést k rozlišení hudebních a nehudebních zvuků; 

 rozlišovat hudební a Orff. nástroje; 

 uplatňovat dodržování zásad slušného chování při návštěvách společenských akcí. 

Osvojení a rozvoj výtvarných dovedností 

 rozvíjet kladný vztah k výtvarnému umění; 

 rozvíjet fantazii; 

 rozvíjet základní dovednosti pro vlastní tvorbu; 

 rozlišit základní barvy a tvary. 
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8. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VÝCHOVY 

 

Výchova a vzdělávání dětí probíhá po celou dobu jejich pobytu v dětském domově v Jaroměři. 

Během této doby by se u dětí měly upevnit dovednosti uplatnitelné v každodenním životě (aby mohly 

děti s ohledem na své individuální možnosti co nejvíce fungovat samostatně), u méně schopných a 

zdatných pak je výchovně-vzdělávací činnost zaměřena převážně na získání základních návyků. Ty 

děti získávají stálým opakováním a procvičováním. 

VVČ probíhá po celý rok, tedy i ve dnech, kdy není školní výuka. Trvání pravidelného vzdělávání 

je 10 měsíců, o letních prázdninách se charakter VVČ mění – více rekreační, spontánní, sportovní… 

(viz víkendový režim dne). 

Délka vzdělávání probíhá dle charakteru činností v řádech hodin. Organizace dne dětského 

domova je stanovena ve Vnitřním řádu DD. Důraz na dodržování organizace dne je kladena zejména 

na dodržování časového harmonogramu při vstávání dětí do školy a dodržování přibližného 

časového rozpětí při stravování. Činnosti programu dne se dodržují orientačně s přihlédnutím na 

aktuální situaci a chod každé rodinné skupiny individuálně. 
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9. FORMY VÝCHOVNÉ PRÁCE 

 

Organizace dne v zařízení je stanovena Režimem dne v zařízení ve všedních dnech a o 

víkendech (včetně prázdnin), který je schvalován pediatrem. Tento režim je sestaven tak, aby se 

zde všechny formy činností pravidelně prolínaly. Organizace je řízena výchovou ke zdravému 

životnímu stylu a zahrnuje všechny potřebné oblasti pro rozvoj dítěte. Je zde přihlíženo 

k psychohygienickým potřebám dětí. 

Mezi nejpoužívanější formy výchovné práce patří skupinová a individuální práce, různé formy 

spolupráce mezi vychovatelem a dítětem, výchovné a vzdělávací projekty, aktivity dětí mimo školské 

zařízení, aktivity jiných organizací v DD, …. 

- Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost: 

 besedy, výstavy, exkurze, výlety, slavnosti, návštěvy divadelních představení, 

sportovní dny, zájmové kroužky v zařízení i mimo něj 

 prezentace školského zařízení v různých soutěžích – taneční, sportovní, … 

 

- Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost: 

 probíhá v jednotlivých RS dle týdenních plánů a ročního plánu školy 

 

- Prázdninová činnost: 

 táborové a ozdravné pobyty, celodenní výlety, návštěva hor – sáňkování 

 probíhá každoročně v období hlavních i vedlejších prázdnin, víkendů 

 

- Osvětová činnost: 

 poskytování informací v oblasti prevence rizikového chování – probíhá ve 

spolupráci s odbornými pracovníky (preventisté, Policie ČR, Městská policie, 

hasiči, záchranáři apod.) 

 

- Otevřená nabídka spontánních činností: 

 průběžné aktivity pro neorganizované účastníky (hřiště, zahrada, herny, internet, 

společenské hry, …) 

 

- Individuální přístup 

 



 

28 

- Příprava na vyučování 

 plnění písemných a ústních úkolů ze škol 

 rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků získaných při vyučování 

 pěstování smyslu pro povinnost a odpovědnost  
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10. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ (KLÍČOVÉ) KOMPETENCE 

 

Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou 

využitelné v praktických životních situacích. Klíčové kompetence jsou základem přípravy na život ve 

společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. 

Kompetence k učení: 

Děti: 

- vyhledávají a zpracovávají informace z různých informačních zdrojů; 

- porozumění a pochopení, čemu se mají učit; 

- se orientují v materiálech a pomůckách; 

- se řídí návykovými stereotypy učení, udrží pozornost dle svých možností; 

- kladně reagují na pochvalu, která je motivuje k další činnosti; 

- rozumí symbolům, umí je vhodně použít v konkrétní činnosti; 

- zvládají využít získané teoretické poznatky v běžném životě. 

 

Kompetence k řešení problému: 

Děti: 

- dokáží rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení; 

- dokáží rozpoznat a orientovat se v základních vztazích mezi lidmi; 

- zvládají řešit známé a opakující se situace na základě vlastních prožitků; 

- dokáží aktivním a vhodným způsobem pokračovat v práci i po neúspěšném řešení 

problémů. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Děti: 

- spolupracují při zadávání úkolů pedagogickým pracovníkem; 

- se orientují v nejbližším okolí, obchodě, ….; 

- se na veřejnosti chovají vhodným způsobem, a tak i jednají; 
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- jsou vedeny k efektivní spolupráci, spolupracují s vrstevníky a orientují se ve vztahu 

k nim; 

- rozpoznají rizikové chování a znají důsledek takového chování na vlastní osobu; 

- rozpoznají nebezpečí psychického a fyzického zneužívání; 

- jsou sebevědomé v neznámém prostředí; 

- jsou vedeny k tomu, aby dokázaly nabídnout pomoc, nebo o ni požádat; 

- jednají zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě. 

 

Kompetence komunikativní: 

Děti: 

- mají příležitost pro vzájemnou komunikaci; 

- jsou vedeny k posuzování jiných názorů a pohledů; 

- tolerují odlišné názory; 

- dokáží vyjádřit a obhájit svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů; 

- se dokáží dorozumět jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém okolí; 

- reagují na jednoduchý pokyn a řídí se jím; 

- chápou prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním; 

- aplikují naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve společnosti. 

 

Kompetence občanské: 

Děti: 

- chrání životní prostředí; 

- se aktivně zapojují so společnosti; 

- jsou vedeny k respektování komunikace, projevu druhého; 

- jsou vedeny ke kultivovanému jednání; 

- jsou vedeny ke vzájemnému citlivému a přátelskému jednání; 

- se chovají na veřejnosti vhodným způsobem, dodržují pravidla a přijímají následky 

z jejich nedodržování; 

- vhodně reagují na krizové situace, v případě nesnází vědí, kam se obrátit o pomoc. 
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Kompetence pracovní: 

Děti: 

- uplatňují základní hygienické návyky, dokáží se obsloužit v rámci svých možností; 

- dodržují základy bezpečnosti a hygieny práce i ochrany zdraví při práci; 

- rozumí operacím a postupům v jednotlivých činnostech, uplatňují základní pracovní 

dovednosti; 

- plní podle slovních pokynů i návodových karet jednoduché úkoly a dodržují naučený 

postup; 

- udrží pozornost při vykonávané práci; 

- pracují podle pravidel ve skupině a svým výkonem přispívají k dokončení zadaného 

úkolu; 

- přijímají posouzení kladných i záporných výsledků své práce; 

- chrání životní prostředí, znají a dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví (ochranné 

pomůcky) v různém prostředí. 

 

Dovednost sebehodnocení: 

Děti: 

- jsou vedeny k individuálnímu sebehodnocení; 

- jsou vedeny k sebehodnocení ostatních dětí ve skupině. 
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11. PŘEDPOKLADY PRO ZDÁRNÉ PLNĚNÍ VÝCHOVNÉHO 

PROGRAMU 

 

 

- znalost cílů výchovy; 

- znalost obsahu, forem a metod výchovné práce; 

- pravidelné sebevzdělávání pedagogických pracovníků; 

- mravní chování a jednání všech účastníků;  

- znalost zásad skupinové práce; 

- znalost diagnostických metod a jejich využití.  
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12. PEDAGOGICKÉ ZÁSADY PŘI VÝCHOVNÉ PRÁCI 

 

- rovnoprávný vztah mezi vychovatelem a dítětem; 

- individuální přístup ke každému dítěti; 

- zásada úcty ke každému člověku (respektu a porozumění); 

- zásada aktivity dítěte; 

- zásada opory o kladné rysy osobnosti; 

- zásada přiměřenosti; 

- zásada cílevědomosti; 

- zásada soustavnosti; 

- zásada tvořivosti; 

- zásada samostatnosti a soběstačnosti; 

- zásada trvalosti; 

- zásada názornosti; 

- zásada jednotného přístupu (spolupráce všech vychovatelů); 

- zásada všestranného a zdravého rozvoje dítěte; 

- zásada pozitivního přístupu k dítěti; 

- zásada prohlubování dovedností a znalostí vychovatelů; 

- zásada ochrany práv; 

- zásada spravedlnosti.  
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13. HODNOCENÍ DĚTÍ 

 

Hodnocení dětí je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a slouží jako nástroj ke 

zjištění naplňování předem stanovených cílů. Hlavním cílem hodnocení je posilování vnitřní 

motivace dětí. Hodnocení musí být v souladu s věkovými zvláštnostmi dítěte a zároveň i v souladu 

s Vnitřním řádem DD (musí mít motivační charakter). 

Hodnocení probíhá formou sebehodnocení dítěte v rámci RS a zároveň i hodnocením dítěte 

vychovatelem.  
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14. AUTOEVALUAČNÍ A EVALUAČNÍ ČINNOST 

 

„Autoevaulace“ je vlastní hodnocení školského zařízení a může být označována také jako 

sebehodnocení. 

„Evaluace“ je hodnocení zaměřené na rozvoj a učení dítěte a zároveň na práci pedagogického 

pracovníka. 

Hlavním cílem autoevaluační i evaluační činnosti je kvalitnější činnost dětského domova. 

Hodnotící činnost provádí ředitelka  zařízení, vedoucí pedagogický pracovník, pedagogický sbor 

jako celek a každý pedagog samostatně (autoevaluace). 

 

Oblasti evaluační činnosti: 

- sociální klima DD; 

- pravidla chování děti i pedagogických pracovníků; 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

- spolupráce pedagogických pracovníků; 

- kvalita řízení DD; 

- prostředí – jeho funkčnost, estetičnost, podnětnost; 

- spokojenost dětí a jejich podpora ze strany pedagogických pracovníků; 

- výsledky vzdělávání dětí; 

- efektivita hodnocení a sebehodnocení dětí; 

- výchovně - vzdělávací práce pedagogických pracovníků;  

- plnění oblastí výchovy dle ŠVP. 

 

Při hodnocení se využívají rozhovory s pedagogickými pracovníky i dětmi, dotazníky, 

sebereflexe, skupinové diskuze aj. 
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15. ZÁVĚR 

 

Školní vzdělávací program byl zpracován ředitelkou zařízení s přihlédnutím k podnětům a 

připomínkám vedoucích pedagogických pracovníků a vychovatelů. 

Tento dokument je otevřený, na základě evaluačních činností a potřeb zařízení může být 

doplňován nebo měněn, a to vždy pro další rok. Podněty, připomínky nebo návrhy mohou být 

podávány vychovateli prostřednictvím vedoucího PP.  

Týdenní plány a jejich vytváření vždy vychází z tohoto ŠVP. Pro plánování VVČ má každá 

rodinná skupina jeden  výtisk ŠVP.   

Školní vzdělávací program vydává ředitelka a je zveřejněn na přístupném místě ve školském 

zařízení. V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách dětského domova. Do školního 

vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat z něj opisy a výpisy. 

 

 

Tímto ŠVP se ruší ŠVP ze dne 23. 10. 2015 spolu se všemi svými předchozími dodatky.  

 

 

 

 

V Jaroměři 1. 9. 2021       Mgr. Taťána Kánská,  

        ředitelka DD, ZŠS a PŠ, Jaroměř 


