Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ, Luční 330,
Sedlec-Prčice
257 91 Sedlec-Prčice

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti
Školní rok 2019/2020

1) personální zabezpečení výuky
a) třídní učitelé

I. třída tř. učitel Ing. Tomáš Brož
22 h úvazek přímé pedagogické práce/18 h. prací souvisejících/
II. třída tř. učitelka Lenka Chocholoušková
22 h úvazek přímé pedagogické práce/18 h prací souvisejících/
III. třída tř. učitelka Mgr. Jana Kubásková
22 h úvazek přímé pedagogické práce/ 18 h prací souvisejících/
IV. třída tř. učitelka Kateřina Dostálková
22 h úvazek přímé pedagogické práce/ 18 h prací souvisejících/
V. třída tř. učitel Ing. Roman Mysík
22 h úvazek přímé pedagogické práce/ 18 h prací souvisejících/
VI. třída tř. učitelka Mgr. Denisa Šťastná
22 h úvazek přímé pedagogické práce/ 18 h prací souvisejících/

Další učitelé:
Bc. Alexander Jan
22 h přímé pedagogické práce /18 h prací souvisejících/
Mgr. Dana Dvořáková
22 h přímé pedagogické práce /18 h prací souvisejících/

b) asistenti v zařízení
Rohlíček Milan, Votruba Jaroslav, Bc. Aleš Pazdírka
30 h přímé pedagogické práce/10 h prací souvisejících/
Pracovní doba učitele a asistenta pedagoga je přesně dána platnými rozvrhy hodin.
Dozory na jednotlivých patrech a v jídelně jsou dány přesným rozpisem vyvěšeným na
jednotlivých úsecích.
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2) personální zabezpečení výchovné činnosti
II. skupina – pro nezletilé cizince bez doprovodu

Rozvrh vychovatelů bude upřesněn dle výchovné situace a naplnění stavu dětí.

Mgr. Ťoupalík Libor – etopedický pracovník

22 h přímé pedagogické práce/ 18 h prací souvisejících/
Koordinátor rodinné skupiny pro nezletilé cizince

Bc. Táborová Pavla – vychovatelka

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Raček Karel - vychovatel

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Ryšavý Jan

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

III. skupina – ochranná výchova, upravený režim LVO
Mgr. Veronika Hokeová

22 h přímé pedagogické práce/ 18 h prací souvisejících/
Koordinátor rodinné skupiny pro upravený režim LVO

Šára Jan – vychovatel

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Bc. Hořejší Petr – vychovatel

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Bc. Ryant Petr – vychovatel

27h přímé práce/13 h prací souvisejících

Kobliha Pavel – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Šerák František – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

IV. skupina
Jindra Pavel – vychovatel

27 h přímé práce /13h prací souvisejících
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Kryštof Vlastimil – vychovatel

27h přímé práce/ 13h prací souvisejících

Rašnerová Alena

27h přímé práce/ 13h prací souvisejících

Kuneš Václav – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Brož Jiří – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

V. skupina
Bc. Štěpánková Jana

– vychovatel

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Pejchlová Jaroslava – vychovatel

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Davídek Dušan – vychovatel

27h. přímé práce/13 h prací souvisejících

Bosák Vlastimil – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Vodňanský Jan – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

VI. skupina
Márová Radka – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Pavlíková Hana – vychovatelka

13,05 h přímé pedagogické práce/6,5 h prací souvisejících/

Boubalík František – vychovatel

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Klepáčová Ilona – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Vostoupal Milan – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb
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VII. skupina
Svatošová Marie – vychovatel

13, 5 h přímé pedagogické práce/ 6, 5 h prací souvisejících/

Kabíčková Jitka – vychovatelka

27 h přímé pedagogické práce/13 h nepřímé pedagogické práce/

Stuchlíková Marie – vychovatelka

13, 5 h přímé pedagogické práce/6, 5 h prací souvisejících/

Kadlecová Ludmila – vychovatelka

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Kotoušová Blanka – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Tábořík Milan

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

VIII. skupina
Velebilová Alena – vychovatelka

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Bc. Ježková Kateřina – vychovatelka

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Šťastná Dana – vychovatelka

27 h přímé pedagogické práce/13 h prací souvisejících/

Vostoupalová Šárka – asistent pedagoga

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Pechová Janette

40 h pracovní úvazek – těžiště práce je při výkonu nočních služeb

Další vychovatelé bez stále rodinné skupiny:
Mgr. Stanislav Urban – ředitel, speciální pedagog

6 h přímé pedagogické práce ve výchově /34 h prací souvisejících
Přímá pedagogická práce ředitele školy je plněna individuálně formou výchovných
pohovorů s dětmi, řešení stížností a žádostí či podporou dětí při účasti na sportovních
kláních a trénincích.
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Mgr. Remešová Jana- zástupkyně ředitele, vychovatelka

10 h přímé pedagogické práce ve výchově /30 h prací souvisejících
Přímá pedagogická práce je plněna na rodinných skupinách, také při individuálních
pohovorech s dětmi a vedení zájmového kroužku.

Další odborní pracovníci:
Mgr. Libor Ťoupalík – etoped

22 h přímé pedagogické práce/ 18 h prací souvisejících/
těžiště práce je odborná konzultace s dětmi ve všední den pravidelně podle potřeby a
služby v sobotu a neděli dle rozvrhu

Mgr. Veronika Hokeová - psycholog

22 hodin přímé pedagogické práce/18 hodin souvisejících
Přímá pedagogická práce je plněna v rámci odborných konzultací s dětmi tuto péči
vyžadujících, v preventivním programu či preventivní a následné péči o děti s náročnou životní
či rizikovou situací. Dále se zaměřuje na práci s rodinou.

Odborný tým:
Mgr. Veronika Hokeová
Mgr. Libor Ťoupalík
Mgr. Jana Remešová
Přesné vymezení pracovní doby výchovných pracovníků je dáno rozvrhem hodin.

Lucie Teřlová – sociální pracovnice
40 hodin pracovní úvazek
Těžiště práce je ve vedení sociální agendy – osobní dokumentace dětí, zajišťování propustek
dětem na prázdniny a víkendy, doprovody dětí k soudům, komunikace s rodiči a OSPODY

Libuše Čopfová – sociální pracovnice
40 hodin pracovní úvazek
Těžiště práce je vedení sociální agendy týkající se správního řízení – PnÚP, a měsíční
(čtvrtletní, pololetní a roční) uzávěrky (PnÚP, PnD, sirotčí důchod, výživné)

Markéta Poláčková – sociální pracovnice
40 hodin pracovní úvazek
Těžiště práce je ve spolupráci s rodinou dítěte a aktivní pomoci se zvládnutím náročné situace
umístění dítěte do ústavní péče. Dále zajišťuje zdravotní dohled nad dětmi, včetně vedení
zdravotní agendy.
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3) personální zabezpečení provozního úseku a
ekonomického úseku
vedoucí ekonomického a provozního úseku: Bc. Monika Franková
referent majetkové správy:

Jitka Tůmová

provozář:

Radomíra Pejšová

tech. pracovníci:

Jaroslav Stibor, Miroslav Linhart,
Miloslav Dvořák, Jitka Hrmová,
Jitka Franková
(domovník-školník, domovníci-údržbáři,
krejčové)

kuchyně:

Jana Vodrážková, Václav Dušek

úklid:

Felix Badžo, Michaela Kolínská

asistent ve správě organizace:

Alexander Jan
13 hod pracovního úvazku

sekretářka:

Monika Šárová

4) personální zabezpečení pedagogických úseků
– zástupce ředitele – speciální pedagog - etoped, školní
psycholog, učitelé, asistenti pedagoga ve škole, sociální pracovnice, pedagogičtí pracovníci ve
výchově (vychovatelé), asistenti pedagoga

Mgr. Jana Remešová

soc. prac.:
etoped:
psycholog:

Lucie Teřlová, Libuše Čopfová,
Markéta Poláčková
Mgr. Libor Ťoupalík
Mgr. Veronika Hokeová

Řešení stížností
Mgr. Stanislav Urban – ředitel DDŠ
- za celé zařízení
Mgr. Jana Remešová – zástupce ředitele DDŠ – za výchovný úsek
– za úsek výuky
Bc. Monika Franková - účetní
– za provozní úsek
V době nepřítomnosti vedoucích pracovníků lze stížnost podat v sekretariátu DDŠ.
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5) další rozdělení zodpovědností
Vedení skladů:
-

potraviny: Radomíra Pejšová
čistící a hygienické prostředky, lůžkoviny, prádlo: Jitka Tůmová
sportovní potřeby: Bc. Jan Alexander
knihovna školy: Mgr. Dana Dvořáková (výpůjční doba podle dohody)
sklad učebnic: Mgr. Jana Kubásková
sklad školních pomůcek: Ing. Roman Mysík
autodoprava, garáže, dílna: Jaroslav Stibor

Řízení služebního automobilu:
-

všechna služební auta - všichni, kteří mají vykonány referentské zkoušky a platný
řidičský průkaz

Vedení centrální lékárny DDŠ – Markéta Poláčková

- rozdělování medikace na jednotlivé skupiny, plánování preventivních prohlídek, doprovod
dětí k lékaři a komunikace s dětským lékařem, odbornými lékaři dle potřeby a momentálního
stavu svěřených dětí, vedení přehledu o ošetření dětí - kniha úrazů

Administrativní

zpracovávání

úrazů

dětí

–

Markéta

Poláčková

Bezpečnost BOZP: Jaroslav Stibor – kontaktní pracovník Agentury BEZPO
Rozdělení zodpovědnosti na jednotlivých rodinných skupinách
II. skupina
III.skupina
IV.skupina
V.skupina
VI:skupina
VII:skupina
VIII:skupina

- Táborová Paval
- Šára Jan
- Jindra Pavel
- Pejchlová Jaroslava
- Pavlíková Hana
- Kadlecová Ludmila
- Velebilová Alena

povinnosti.

- vedení účtu dětí
- spravování kapesného
- vyúčtovávání a přebírání zálohy u referenta majetková správy
- přebírání a ukládání hygienických potřeb a pomůcek
- správa vedení klíčů rodinné skupiny
- koordinace rozvrhů rodinné skupiny
- správa mobilního telefonu, vedení knihy telefonických hovorů

II. skupina
III:skupina
IV.skupina
V. skupina
VI. skupina

- Raček Karel
- Ryant Petr
- Rašnerová Alena
- Davídek Dušan
- Boubalík František
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VII. skupina
VIII. skupina

– Kabíčková Jitka
– Ježková Kateřina

povinnosti:

- dokupování a vybavování dětí prádlem
- evidence prádla – průkazně s podpisy dětí, přesné odpisy poškozeného
a ztraceného prádla ve spolupráci s majetkovým referentem
- dohled nad hospodárným využíváním a rozdělováním ošacení
- evidence nářadí a náčiní na pracovní činnost
- evidence a správa náčiní a nářadí na úklid (funkční košťata, smetáček,
lopatka, hadry, …)
- evidence a doplňování léků do lékárničky rodinné skupiny
- evidence nábytku a vybarvení rodinné skupiny (skříně, lampičky,
závěsy, záclony, noční stolky, …

II. skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupin
VI. skupina
VII. skupina
VIII. skupina

- Ťoupalík Libor
- Hořejší Petr
- Kryštof Vlastimil
- Štěpánková Jana
- Márová Radka
- Stuchlíková Marie
- Šťastná Dana

- dohled nad doplňováním a úplností pedagogické dokumentace
rodinné skupiny (vyplněná třídní kniha, vedení zápisu o dětech- včetně
zpracovávání programu rozvoje dítěte, vedení přehledu telefonických
hovorů, korespondence a návštěv dětí, záznamy útěků do Knihy útěků)
- komunikace se sociální pracovnicí (obstarávání cestovního pasu,
vyřizování OP, atd.)
- doplňování formulářů na skupinu
- dohled a komunikace s dětmi, které jsou na dlouhodobé
propustce mimo zařízení

povinnosti:

Asistent pedagoga – noční
Vodňanský Jan
Šerák František
Bosák Vlastimil
Klepáčová Ilona
Vostoupal Milan
Dvořáková Dana
Tábořík Milan
Kuneš Václav
Brož Jiří
Kobliha Pavel
Pechová Janette
Kotoušová Blanka

povinnosti:
- zodpovědnost za technickou místnost (čistota, čisté pračky, žehličky)
- přepírání, sušení, žehlení a skládání prádla
- drobná údržba prádla
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- koordinace a předávání ložního prádla do centrální prádelny
- správa nádobí v kuchyni rodinné skupiny (kontrola stavu nádobí ráno a večer)
- úklid lednice (vymývání lednice, vracení potravin)
- hlášení stavu dětí a vychovatelů k odběru stravy do kanceláře vedoucí školní jídelny –
ráno v 6:00 hodin
- zapisování a evidenci oprav

6) základní organizace výchovně vzdělávacího
procesu
Vymezení pracovní doby vychovatelů a učitelů
Pracovní doba vychovatelů se odvíjí od školního rozvrhu dětí – konce vyučování
v jednotlivých třídách.
Pracovní doba učitelů se odvíjí od školního rozvrhu.
Ve školním roce bude realizováno vyučování v 6 kmenových třídách a vzdělávání žáků
zabezpečeno školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – „Škola pro život“
dle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV a pro ZV s přílohou pro LMP (9. ročník).
Dozory v jídelně a o přestávkách jsou organizačně zajištěny z řad učitelů a vychovatelů.
Rozpisy visí na jednotlivých patrech a v jídelně.
Výchova v tomto školním roce bude realizována v 7 rodinných skupinách podle počtu
dětí. V každé rodinné skupině se střídají ve výchovné práci 3 vychovatelé a 2 asistenti
pedagoga- dle rozvrhu. Jedna rodinná skupina je vyčleněna jako léčebně výchovná (RS 3),
kde se střídá v případě potřeby 6 vychovatelů a 2 noční. Jedna rodinná skupina (RS 2) je
vyhrazena pro nezletilé cizince bez doprovodu. V našem zařízení jsou umisťováni, jak
chlapci, tak dívky. Dívky jsou umístěny na jedné rodinné skupině (RS 8).
Ve výchovném procesu bude kladen důraz na rozvoj osobnosti dítěte zejména v oblasti
samostatného rozhodování, sebeobsluhy s výhledem na další zapojení do běžného života.
Plánovitě tento směr vychází z Rámcového programu výchovné činnosti.
Děti se budou individuálně zapojovat do zájmové činnosti, která bude realizována
v odpoledních hodinách.

Běžná pracovní doba vychovatele – přímá práce

Všední den 13:30-21:30/ 6:30-8:00 a 12:30 – 21:00/7:00 – 8:00 hod – pravidelné střídání
Víkend, prázdniny 9:00-21:00

Pracovní doba vychovatele - nepřímá práce - je vymezena rozvrhem
Povinnost vychovatele služební skupiny:

Vychovatel sl. skupiny je zodpovědný za úklid jídelny po večeři, dále je ve své nepřímé práci
vždy připraven k mimořádnému výjezdu – převoz dítěte, doprovod dítěte k jednání, ošetření,
apod.
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Systém služebních rodinných skupin a jejich náplň
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

září č. 7
říjen č. 8
listopad č. 3
prosinec č. 4
leden č. 5
únor č. 6
březen č. 7
duben č. 8
květen č. 3
červen č. 4

Systém individuálních vycházek

- dle zákona č. 109/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
- Systém volných vycházek je stanoven následovně:
- a) Pondělí – skupina II.
- b) Úterý – skupiny III. a IV.
- c) Středa – skupiny V. a VI.
- d) Čtvrtek – skupina VII. a VIII.
- e) Pátek – všechny skupiny po dohodě, viz vycházkový zápis v Evixu
- f) Sobota a neděle – děti ze všech skupin, vycházky se mohou zúčastnit děti, které
mají kladné výchovné hodnocení.
- Vycházka musí být zapsána včetně poučení a podpisu dítěte v Knize vycházek.
V odůvodněných případech může dát vychovatel vycházku dítěti i v mimo určené dny dle
dodržování vnitřního řádu zařízení.

7) zvyšování kvalifikace pracovníků
Účast na odborných seminářích a přednáškách, které organizují vzdělávací složky.
Metodické návštěvy DD, ÚSP, DDŠ, VÚM, a další zařízení zabezpečující institucionální
výchovu, charitativní organizace a návštěvy zařízení s podobnou problematikou. Dále
individuální celoživotní vzdělávání, studium VŠ a speciální pedagogiky. Přesný rozpis dalšího
vzdělávání pedagogů je k dispozici u ZŘ jednotlivých pedagogických úseků.

Odborné referáty na pedagogických radách
Bc. Petr Ryant
– látkové a nelátkové závislosti
Mgr. Jana Remešová – nabídka vhodných studijních oborů pro zvýšení kvalifikace
pedagogických pracovníků, změny ve školství v roce 2019/2020
Lucie Teřlová
– legislativní změny v sociální oblasti
Markéta Poláčková
– zdravý životní styl, prevence syndromu vyhoření
Bc. Jan Alexander
– bezpečnost při pohybových aktivitách
Mgr. Libor Ťoupalík
– rizikové chování v dopravě
Mgr. Veronika Hokeová
– depresivita a vybrané osobnostní rysy u dětí umístěných
v ústavní péči
Mgr. Stanislav Urban – novinky v ÚV a OV
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Předávání informací z absolvovaných školení a seminářů podle účasti jednotlivých pracovníků

Semináře

vychovatelé skupin, asistenti pedagoga, učitelé- dle nabídky (propagační letáky jsou
umisťovány na sborovně a vychovatelně a rozesílány emailem všem pedagogickým
pracovníkům)

-

Studující zaměstnanci

Bc. Štěpánková Jana – sociální pedagogika, Mgr., UK Praha
Ing. Mysík Roman – speciální pedagogika, VŠERS České Budějovice
Mgr. Remešová Jana - speciální pedagogika, VŠERS České Budějovice
Ryšavý Jan - speciální pedagogika, VŠERS České Budějovice
Mgr. Šťastná Denisa – pedagogické minimum, VŠERS České Budějovice
Markéta Poláčková – bakalářské, Sociální práce, ÚSNN Příbram
Jaroslav Votruba – asistent pedagoga, JÚ Tábor
Kateřina Dostálková – speciální pedagogika, bakalářské, UJAK
Milan Tábořík – asistent pedagoga, JÚ Tábor
Mgr. Dana Dvořáková – pedagogické minimum, VŠERS, České Budějovice

8) zájmová činnost dětí
Zájmové aktivity dětí:
Sportovní
– členové ČHSO (Urban, Alexander, Remešová, Pavlíková,
-

Vodňanský, Šára, Rohlíček, Ryšavý, Jindra, Boubalík)
stolní tenis, volejbal, floorhockey, kopaná, plavání, atletika,
lyžování, bocce, cyklistika, snowboarding
Cykloturistika – Boubalík, Šára, Ryšavý
Vaření a pečení – probíhá v pravidelném režimu – Velebilová, Márová
Fotbal
– probíhá v pravidelném režimu – Vodňanský, Ryšavý
Florbal
– probíhá v pravidelném režimu – Badžo
Turistický
- probíhá v pravidelném režimu – Ježková, Kadlecová
Stolní tenis
- probíhá v pravidelném režimu – Jindra, Remešová

Další nabídky:

ZUŠ Sedlec – Prčice (taneční kroužek, hudební obor,…)
SK Sedlec- Prčice (fotbal)
Evangelická církev-nabídka konzultací s paní farářkou

Kulturní, společenské a tělovýchovné akce:
-

společné akce DD Přestavlky a DD Racek
návštěva divadelních představení, kina
exkurze a poznávací výlety
cyklistické a turistické výlety
lyžařský výcvik
vánoční a mikulášská besídka
silvestrovské vítání Nového roku
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-

sportovní akce pořádané jinými DD, DDŠ, VÚM a dalšími organizacemi

Rekreace a ozdravné pobyty:
-

dle nabídky během letních prázdnin
o zimních prázdninách lyžařský pobyt na horách
účast při aktivitách pořádaných MŠMT ČR, ČHSO, apod.

9) materiální zabezpečení
Kuchyně – doplnění dle potřeby a možností finančního rozpočtu
Škola – průběžně se doplňuje vybavení učebními pomůckami (dle možností rozpočtu)
- nákup výukových programů, agendy Bakaláři (školní matrika)
Výchovný úsek – drobné doplnění kuchyní rodinných skupin
- průběžné dokupování sezónního oblečení pro svěřené děti
- doplnění rodinných skupin sportovním a pracovním nářadím, náčiním
- estetické dotváření areálu DDŠ, zakomponování do okolní krajiny (výsadba
zeleně)
- nátěry a údržba objektů – sklady, ploty, dveře, atd.

10) úprava stravování při výjezdu, organizace vaření
na RS
- při více než jednodenním výletu může být stravovací jednotka navýšena až o 50%
- při jednodenním výletu jsou strávníci vybaveni balíčkem z kuchyně DDŠ
Organizace samostatného vaření na RS
Vychovatel, který slouží na rodinné skupině v době, kdy dle plánu výchovné činnosti připadá
na vaření, vypracuje jídelníček, který musí obsahovat snídani, svačinu, oběd, svačinu a večeři/
II. večeři a to včetně pitného režimu. Podmínkou je dodržení finančních limitů na jednotlivá
jídla, toto se řídí věkem dítěte + tabulka.
Skladba jídelníčku by měla být koncipována tak, aby byly dodrženy základní parametry zdravé
výživy (ovoce, pitný režim, minimum instančních a konzervovaných potravin.)
Dalším kritériem pro sestavování jídelníčku je schopnost vychovatele zapojit do přípravy
všechny svěřené děti a to s ohledem na bezpečnost. Samostatné vaření je součást výchovně –
vzdělávacího procesu, s cílem podpořit schopnosti dítěte v základní sebeobsluze a zlepšit vstup
po ukončení ÚV do samostatného života.

11) organizace výchovně vzdělávací činnosti
- přesné organizační pokyny jsou uvedeny ve Vnitřním řádu DDŠ.
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12) rozdělení klíčových pracovníků
Každé dítě v DDŠ má svého klíčového pracovníka a je s ním seznámeno. Klíčový pracovník a
jeho kompetence jsou definovány ve Vnitřním řádu DDŠ a ve standardech péče. Rozdělení
klíčových pracovníků se může během roku v odůvodněných případech měnit.
RS 3
p. Hořejší: Benda Patrik, Giňa Vlastimil
p. Ryant: Zdeněk Langer, Kurina Nikolas
p. Šára: Mižigar Dominik
RS 4
p. Rašnerová: Šašek Antonín, Herák Samuel
p. Kryštof: Václav Krahulec, Goliszek Adam Vojciech
p. Jindra: Zach Jan
RS 5
p. Pejchlová: Filip Škrdleta, Ladislav Badi
p. Davídek: Zdeněk Nistor, Švach Roman
p. Štěpánková: Žemba Samuel
RS 6
p. Boubalík – Nikolas Stojka, Patrik Karol
p. Pavlíková – Daniel Vajsar, Marian Kraft
p. Márová – Jakub Nistor, Polák David
RS 7
p. Kadlecová – Sivák Sebastián
p. Kabíčková – Radim Mika, Martin Mika. Kabíčková Jitka
p. Svatošová – Filip Gujda
p. Stuchlíková – Ming Hieu Vuong
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RS 8
p. Šťastná – Marta Botošová, Pritoková Markéta
p. Ježková – Laciová Iveta
p. Velebilová – Čonková Sabina

13) Plán aktivit
září
• Plavecký výcvik pro 1. stupeň ZŠ – Benešov – p. Dostálková a p. Votruba
• Školní projekt „50. Výročí přistání na Měsíci“ – p. Dostálková a p. Kubásková
• Školní projekt „Svatý Václav“ – p. Dostálková a p. Kubásková
•
•
•
•
•
•

říjen

Sportovní den – tělovična DDŠ, organizačně zajišťuje škola
Cyklistický výlet Lipno - organizačně zajišťuje - p. Ryšavý, p. Šára
Výlet na Orlickou přehradu – p. Táborová
Atletické závody Bechyně – p. Pavlíková, p. Pejchlová
Turistické vycházky do okolí – p. Márová, p. Kabíčková
Kino Sedlec – p. Velebilová, p. Kabíčková, p. Šára, p. Táborová, p. Jindra

ZOO Tábor Větrovy – p. Stuchlíková, p. Šťastná D.
Pochod po betonové hranici, aneb výstup na Kralický Sněžník – p. Boubalík, p.
Rohlíček
• Plavecký výcvik pro 1. stupeň ZŠ – Benešov – p. Dostálková a p. Votruba
• Laser games – p. Rašnerová a p. Hořejší
• Výlet Vlašim, Muzeum nádrže Želivka – p. Stuchlíková
• Plavecký bazén Příbram – p. Ježková a p. Kadlecová
• Písek rozhledna, laser games aréna Písek – p. Pavlíková, p. Pejchlová, p. Kryštof
• Traktoriáda Mešetice – p. Kadlecová a p. Ježková
• Výstava trbantů – Nová Ves pod Pleší – p. Boubalík a p. Štěpánková
• Výlov rybníka ve Vrchoticích – p. Márová, p. Davídek
• Aquapark Beroun – p. Kadlecová a p. Ježková
• Cyklovýlety do okolí Sedlce – p. Ryšavý, p. Boubalík a p. Šára
• „Sedlec má talent“ – talentová soutěž – p. Brož
• Silový víceboj – p. Alexander, p. Rohlíček
• Pětiboj dvojic – p. Alexander
• Školní projekt – „Vznik Československa“ – p. Kubásková
•
•

listopad

Vycházka na zříceninu hradu Zvěřinec – p. Šára a p. Jindra
• Plavecký výcvik pro 1. stupeň ZŠ – Benešov – p. Dostálková a p. Votruba
• Příprava přáníček na „Strom splněných přání“
• Turnaj ve stolním tenisu ve Dvoře Králové - ČHSO – p. Rohlíček
• Školní projekt „Památka zesnulých“ – p. Kubásková a p. Dostálková
• Bowling Votice – p. Šára, p. Jindra, p. Táborová
•
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•
•
•
•

„Halloween party“
Plavecký bazén Příbram – p. Šára, p. Táborová, p. Stuchlíková, p. Šťastná, p. Svatošová
Tutanchamon výstava, Národní muzeum Praha – p. Kubásková a p. Remešová
Výtvarná soutěž „Podzim“ – p. Chocholoušková

prosinec
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vánoční turnaj ve společenských hrách - výchova
Mikulášská nadílka – p. Remešová a p. Bosák
Preventivní program „Když chceš, tak to dokážeš“ – Radek Banga, Gipsy.cz
Výtvarná soutěž „Čert, Mikuláš a Anděl“
Strom splněných přání – organizačně zajišťuje p. Remešová, p. Pavlíková, p. Pejchlová
Vánoční besídka „Vánoce přicházejí“ – škola – p. Brož a p. Dvořáková
Vánoční besídka, předávání dárků – organizačně zajišťuje p. Remešová a vychovatelé
RS
Lyžování Moninec, Kvasejovice – organizačně zajišťuje p. Remešová, p. Alexander
Bruslení zimní stadion Sedlčany, přírodní koupaliště – všechny RS
Vánoční atmosféra města Tábor, Benešov, Praha (vánoční trhy)
Silvestrovský přípitek, tradice – p. Stuchlíková a p. Šára

leden

Lyžování Moninec, Kvasejovice – organizačně zajišťuje p. Remešová, p. Alexander
• Výlet na běžkách do okolí Sedlce, Cunkov - organizačně zajišťuje p. Alexander
• Bruslení zimní stadion Sedlčany, přírodní koupaliště – všechny RS
• Kino Sedlec, Benešov, Praha – dle nabídky
• Bowling Benešov – p. Velebilová, p. Kabíčková
• Zimní olympiáda ČHSO - organizačně zajišťuje p. Remešová, p. Rohlíček, p. Ryšavý
• Bazén Příbram – p. Svatošová, p. Šťastná
• MPP – Centrum adiktologických služeb – nezisková organizace Magdaléna o. p. s,
Benešov
•

únor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návštěva nízkoprahového klubu pro mládež „MeziČas“ v Benešově - organizačně
zajišťuje D. Šťastná
Závody na běžkách dle sněhových podmínek
Masopust – Milevské maškary – p. Svatošová, p. Šťastná
Závody ve sjezdu na čemkoli (pekáče, hrnce, …) - organizačně zajišťuje p. Rašnerová
Lyžování Moninec, Kvasejovice – organizačně zajišťuje p. Remešová, p. Alexander
Bruslení zimní stadion Sedlčany, přírodní koupaliště – všechny RS
Návštěva Centra adiktologických služeb v Benešově
Soutěž o nejhezčího sněhuláka – p. Kabíčková
Zimní výstup na rozhlednu Blaník – p. Pavlíková a p. Pejchlová
Florbalový turnaj – Býchory – p. Rohlíček a p. Badžo

•
•
•
•
•
•
•

Návštěva městského úřadu – sociální odbor – zajišťuje p. Šťastná v rámci výuky
Turistický výlet na Čertovu podkovu - organizačně zajišťuje p. Rohlíček
Bruslení zimní stadion Sedlčany, přírodní koupaliště – všechny RS
Lyžování Moninec, Kvasejovice – organizačně zajišťuje p. Remešová, p. Alexander
Plavecký bazén Příbram – p. Pavlíková, p. Kryštof, p. Pejchlová
Výlet Písek – laser games – p. Rašnerová, p. Hořejší
Velikonoční výstava Příbram, muzeum – p. Šťastná, p. Stuchlíková

•

březen
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•
•
•
•

duben

Býchorské nestandardní hry – p. Rohlíček, p. Alexander
Turnaj ve stolním tenise – DD Cup – p. Jindra
Turnaj v kulečníku – p. Raček a p. Jindra
Školní projekt „Probouzející se příroda“ – pedagogové

•
•

Návštěva městského úřadu – úřad práce – p. Šťastná v rámci výuky
Velikonoční výstava – Tábor, Sedlčany - vychovatelé RS
Plavecký bazén Příbram- průběžně vychovatelé RS
,,Bezpečnost na silnici“ - organizačně zajišťuje p. Velebilová
Velikonoční soutěž „O nejkrásnější vajíčko“ – organizačně zajišťuje p. Chocholoušková
Volejbal Černovice, dívky – p. Rohlíček a p. Alexander
Návštěva nízkoprahového zařízení „MeziČas“ v Benešově – p. Šťastná D.
Rozhledna Špulka – p. Velebilová, p. Kabíčková
Kino Sedlec, Sedlčany, Tábor, Benešov, Prha – dle nabídky
Přednáška PČR – psovodi, látkové závislosti, ukázka vyhledávání nelegálních látek
psovodem
Velikonoční turnaj ve stolním tenise – čtyřhry – p. Rohlíček, p. Alexander
Den Země – pomoc s úklidem města Sedlec - Prčice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pochod Praha – Prčice – vychovatelé RS
ZOO Hluboká – vychovatelé RS
„Šipkovaná“ - organizačně zajišťuje L. Kadlecová
Fotbalový turnaj Býchory – p. Vodňanský, p. Ryšavý
Fotbalový turnaj DD Cup Praha – p. Vodňanský, p. Ryšavý
„Svěcení motorek“, bezpečnost na silnici, Milevsko – p. Šára, p. Ryšavý
„Na dračích lodích k létu“ (Projekt Patron) – organizačně zajišťuje p. Remešová
Laser games Tábor – p. Davídek, p. Márová
ZOO Tábor – p. Svatošová, p. Šťastná
Atletické závody DD Cup – p. Rohlíček
Plavecký bazén Příbram – průběžně RS
Školní projekt – orientace v okolí – p. Dostálková
Cyklotoulky Českým Meránem – p. Ryšavý, p. Boubalík a p. Šára
Turisticko naučné vycházky v okolí Sedlce – p. Márová a p. Davídek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslava MDD- soutěžní odpoledne - výchova
Turnaj „KUBE“ – p. Pavlíková, p. Pejchlová
Průběžné školní výlety – zajišťují třídní učitelé
Koupání – přírodní koupaliště, řeky – zajišťují vychovatelé RS
Letní olympiáda DDŠ chlapci – p. Rohlíček, p. Alexander
Letní olympiáda DDŠ dívky – p. Rohlíček, p. Alexander
Cyklotoulky Českým Meránem – p. Boubalík, p. Šára
Jízda zručnosti, bezpečnost silničního provozu – p. Votruba
„Čistíme náš domov“ – sběr odpadků – průběžně vychovatelé RS
Primární prevence – vzdělávání pedagogů Magdaléna, o. p. s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

květen

červen

16

červenec
•
•
•

srpen
•
•
•
•

Dětské tábory- dle nabídky
Prázdninové pobyty - prázdninové RS - vychovatelé
Prázdninové aktivity- plavání, skupinové hry, atletika, vycházky, soutěže, návštěva
kulturních památek, …
Prčické posvícení
Dětské tábory dle nabídky
Prázdninové pobyty
Prázdninové aktivity- plavání, skupinové hry, atletika, vycházky, soutěže, návštěva
kulturních památek, …

prázdninový provoz
Provoz DDŠ je nepřetržitý, aktivity jsou uzpůsobovány momentálním potřebám dětí, které
budou v té době přítomny v DDŠ. Nabídka bude uzpůsobena též výchovné situaci.

Mgr. Stanislav Urban
ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ
V Sedlci dne 1. 10. 2019
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