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1

Charakteristika a struktura zařízení

1.1 Identifikační údaje
Název:

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace

Sídlo:

Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně

Zřizovatel:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary

IČO:

47723424

IZO:

600028496

Bankovní účet:

8875450297/0100

ID datové schránky:

25rubyr

Telefon:

354 602 261 – Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka
351 011 090 – Bc. Miroslava Kunciterová, DiS., statutární zástupce ředitelky

e-mail:

domov@ddmla.cz

www:

www.ddmla.cz

1.2 Organizační jednotky
Pracoviště Mariánské Lázně:
Kapacita:

32 dětí

Adresa:

Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně

Vedoucí vychovatelka: Miloslava Kločurková
Sociální pracovnice:

Karina Schimmerová, DiS.

Pracoviště Aš:
Kapacita:

40 dětí

Adresy:

Na Vrchu 1207/26, 352 01 Aš – 2 samostatné rodinné skupiny
Okružní 1769/33, 352 01 Aš – 1 samostatná rodinná skupina, cvičný byt
Sadová 1260/26, 352 01 Aš – 2 samostatné rodinné skupiny

Vedoucí vychovatelka: Miriana Matyášová
Sociální pracovnice:

Bc. Miroslava Kunciterová, DiS.
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1.3 Právní úprava a hlavní předmět činnosti
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace je příspěvková organizace s právní
subjektivitou. Zřizovatelem je Karlovarský kraj.
Činnost Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace (dále jen dětský domov
nebo domov) vychází z platných právních předpisů. Činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších
předpisů, prováděcími vyhláškami č. 64/2005 Sb., č. 107/2005 Sb., č. 438/2006 Sb. a Úmluvou o
právech dítěte.
 Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména
úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
 Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají
závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského
domova.
 Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3, nejvýše do 18 let. Do
dětského domova se rovněž umisťují nezletilé matky spolu se svými dětmi.

1.4 Základní charakteristika zařízení
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace má svá pracoviště v Mariánských
Lázních a Aši. Pracoviště Mariánské Lázně je umístěno v jedné budově. Současná kapacita je 32 dětí.
Děti jsou zařazeny do 4 samostatně pracujících rodinných skupin. Pracoviště Aš je umístěno ve třech
vilách. Dvě jsou na rozsáhlém zahradním pozemku v ulici Na Vrchu, třetí se nachází v objektu v Sadové
ulici. Současná kapacita pracoviště je 40 dětí. Děti jsou zařazeny do 5 samostatně pracujících rodinných
skupin. Rodinné skupiny se svým životem co nejvíce přibližují rodině s více sourozenci. Toto rozdělení
vychází ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé rodinné skupiny využívají a uplatňují v rámci rodinné výchovy stejné postupy, které jsou
obvyklé v běžné rodině. Děti si postupně osvojují přípravu stravy (příprava snídaně, svačin, večeří,
celodenní vaření o víkendech), kladou se stále větší nároky na úklid prostorů rodinných skupin, učí se
samostatné péči o své osobní prádlo a věci, podílí se dle svých schopností na opravách majetku
domova. Cílem je vypěstovat u dětí pocit odpovědnosti za osobní věci a svěřený majetek. Velká
pozornost je věnována samostatnosti při přípravě školních pomůcek a plnění domácích úkolů, a to dle
věku a individuálních schopností, za dohledu a pomoci pedagogických pracovníků.
Dlouhodobým výchovným cílem je příprava dítěte na samostatný život ve společnosti. Tento výchovný
program slouží všem výchovným pracovníkům domova jako soubor cílů, kterých je potřeba dosáhnout
pro plynulé zařazení dítěte z prostředí domova do samostatného života ve společnosti.
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Našim cílem je také intenzivní spolupráce s rodinou (je-li možná), a to i širší rodinou, zvláště pak
v případech předběžného opatření. Cílem je neztratit rodinné vazby a tak vozíme sourozence na
návštěvu do jiných zařízení či za rodiči do vězení.
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2 Materiální, personální a ekonomické podmínky
2.1 Materiální zabezpečení
V rámci plného přímého zaopatření je dětem zajištěno:





stravování, ubytování a ošacení,
učební potřeby a pomůcky,
úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny
ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,
 kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
 úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.
Každá rodinná skupina hospodaří s přidělenými prostředky spojenými s chodem domácnosti, za které
zodpovídají pedagogičtí pracovníci.
Dále mohou být podle rozhodnutí ředitele hrazeny:





potřeby pro využití volného času a rekreaci,
náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
náklady na soutěžní akce, rekreace,
náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

Zařízení má k dispozici sportovní vybavení pro běžné druhy sportovní činnosti – míčové hry, turistiku,
cyklistiku, lyžování, bruslení aj. Děti mohou využívat venkovní hřiště na košíkovou, volejbal, vybíjenou,
nohejbal a kopanou. Pro menší děti jsou v areálech vybudovány zahradní programy. Doprava dětí je
zajišťována služebními vozidly.

2.2 Personální zabezpečení
Každá rodinná skupina je zajištěna čtyřmi kmenovými pracovníky. Jedná se o dva pedagogické
pracovníky (denní vychovatelky) a dva bezpečnostní pracovníky (noční pracovníci). Vychovatelům je
k dispozici na pracovišti v Mariánských Lázních také asistent pedagoga.
 Pedagogičtí pracovníci - ředitelka, statutární zástupce ředitelky, hlavní vychovatelka,
vychovatelé, asistent pedagoga.
Pedagogičtí pracovníci musí splňovat pro výkon činnosti předpoklady podle zákona
č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně
vzdělávají a účastní se supervizí.
Spolupracují se školami, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým
centrem a s odbornými lékaři. Ředitelka a její statutární zástupce pak také s orgány
sociálně právní ochrany dětí, soudy, státním zastupitelstvím, okresní správou sociálního
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zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení a s diagnostickým ústavem. Pedagogičtí
pracovníci se
 Bezpečnostní pracovníci: nepedagogičtí pracovníci pracující pouze v noci. Na pracovišti
v Mariánských Lázních vykonávají noční službu dva asistenti pedagoga.
 Sociální pracovnice: splňuje požadavky na kvalifikaci podle zákona č. 108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Spolupracuje dle pokynů ředitelky s výše uvedenými orgány a
institucemi, připravuje podklady pro jednání s nimi na úseku sociální práce.
 Technickohospodářští pracovníci: hospodářka, účetní dětského domova, pokladní,
administrativní pracovnice, mzdová účetní, údržbář.

2.3 Ekonomické podmínky
Dětem je poskytováno kapesné v souladu se zákonem č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Děti mohou být příjemci vlastních příjmů (např. sirotčí důchod, výživné, mateřský či rodičovský
příspěvek, vlastní peníze od rodičů popř. rodinných příslušníků, učňovská odměna, mzda apod.). Při
manipulaci s prostředky dětí je postupováno v souladu s platnou legislativou.
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3 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
3.1 Prevence rizik při činnostech s dětmi, bezpečnost a ochrana:
 předpis pro prevenci rizik při volnočasových, pracovních a jiných činnostech,
 při plánování zaměstnání dětí vychovatelé zváží hrozící rizika plynoucí z činnosti a před
zahájením zaměstnání děti řádně poučí o nutnosti zachovat bezpečnostní pravidla,
 při výchovným procesu zajišťuje bezpečnost dětí vychovatel, případně pověřená dospělá
osoba,
 při pobytu na zahradě se děti pohybují ve vymezeném prostoru, který určí vychovatel. Je
zakázán pohyb na nepřehledných a jinak nebezpečných místech,
 jakákoliv manipulace s elektrickými spotřebiči, zařízením, nářadím na elektrický a jiný pohon
je prováděna za dohledu vychovatelů. Všechny elektrické spotřebiče užívané v domově musí
projít revizní kontrolou,
 rodinné skupiny se zamykají při jejich opuštění.
Poučení dětí se v dětském domově provádí na začátku školního roku, po příchodu nového dítěte do
skupiny a podle potřeby opakovaně v průběhu celého roku. Zápis o poučení se zapisuje do BOZP
dokumentace dítěte. Pokud některé děti v den poučení chybí, je nutné je poučit dodatečně. Poučení
na začátku školního roku provádí kmenový vychovatel, který děti seznámí s:













vnitřním řádem,
bezpečným chováním na skupině, na chodbě, na schodišti,
bezpečným chováním po příchodu na skupinu a odchodu ze skupiny,
bezpečným chováním na veřejnosti a na komunikacích,
bezpečným zacházením s elektrospotřebiči na skupině, přísný zákaz zasahování do
elektrického zařízení všeho druhu, první pomoc při úrazech elektřinou,
bezpečné chování při výletech
bezpečné chování při sportovních aktivitách (míčové hry, cyklistika, turistika, lyžování),
bezpečné chování při koupání na koupalištích, bazénech,
bezpečné chování při pracovních činnostech na zahradě,
bezpečné chování při samostatné vycházce,
bezpečné chování při cestě do školy a ze školy (bezpečné přecházení, vystupování, nastupování
do autobusu),
postup v případě požáru, únikové cesty z ohroženého prostoru.

Poučení před prázdninami a v průběhu víkendových propustek obsahuje:
 upozornění na nebezpečí konzumace alkoholu, kouření, styk s neznámými osobami,
konzumace drog,
 upozornění na nebezpečí spojená s nadužíváním PC, internetu, mobilního telefonu, používání
sluchátek v dopravním provozu,
 upozornění na nebezpečí při koupání, především v místech, která neznáme, v souvislosti s tím
vysvětlit dětem povinnosti při poskytování první pomoci a zajistit neprodleně přivolání lékaře,
 upozornění na dopravní kázeň chodců, cyklistů,
 upozornění na rizika při používání pyrotechnických směsí,
 poučení provádí vychovatel a také o tomto poučení provede záznam.
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3.2 Oblast ochrany zdraví a života dítěte:
 komplexní zdravotní péče a zdravotní prevence je zajišťována v souladu s platnou legislativou,
v závislosti na zdravotním stavu a individuálních potřebách dítěte, ve spolupráci s ošetřujícím
lékařem a dalšími odborníky (psycholog, zubní lékař, gynekolog, diabetolog, oční lékař apod.)
 dětský domov dbá na dodržování základní zdravotnické prevence následujícím způsobem:
 děti dodržují osobní hygienu, čištění zubů v rámci prevence zubního kazu,
sprchování – čistota pokožky předchází kožním chorobám, pravidelné mytí
rukou – prevence vzniku infekčních chorob,
 přiměřené oblékání dětí,
 každodenní provádění úklidu prostor rodinných skupin,
 dětský lékař pravidelně provádí systematické prohlídky dětí a očkování dle
 očkovacího kalendáře,
 zubní lékařka provádí pravidelnou kontrolu chrupu dětí,
 pobyt venku, vedení ke zdravému životnímu stylu, vhodné formy otužování.

Spolupracující zdravotnická zařízení:
Závodní preventivní péče:
Dětský a dorostový lékař:
Dětský zubař:
Dětský psycholog:
Dětský psychiatr:
Klinický logoped:
Etoped:

MUDr. Vojkůvka, MUDr. Veselá,
MUDr. Rabahi, MUDr. Plaňanská, MUDr. Vydrová,
MUDr. Petrášová, SB Dent - MUDr. Šilov Dimitrios,
Mgr. Karchňák, Mgr. Havlíčková Andrea,
MUDr. Matička, MUDr. Podlipný, MUDr. Stefaničová,
Mgr. Baštářová, Mgr. Marešová Hana,
Mgr. Janů, Mgr. Burianová,
Ostatní odborní lékaři.
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4 Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí
4.1 Vymezení náplně činnosti a zodpovědnosti zaměstnanců
 Ředitelka, statutární zástupce ředitelky: přijímá, propouští a navrhuje přemístění dítěte.
 Sociální pracovnice: přijímá dítě. Při přijetí dítěte přebírá osobní dokumentaci dítěte,
zakládá složku osobní dokumentace dítěte, zajišťuje ve spolupráci s kompetentními orgány
a institucemi úplnost osobní dokumentace, při přemisťování a propouštění dítěte
(mladistvého) připravuje k předání osobní dokumentaci včetně předávacího protokolu,
předává osobní dokumentaci, a to po předchozí součinnosti s pedagogickými pracovníky a
účetní dětského domova.
 Pedagogický pracovník: po zařazení dítěte do rodinné skupiny se detailně seznámí
s osobní dokumentací, zejména s komplexní diagnostickou zprávou dětského
diagnostického ústavu (byla-li zpracovaná), založí dokumentaci pro hodnocení dítěte,
pracuje s Programem rozvoje osobnosti dítěte, pokud byl zpracován. Pedagogický
pracovník rodinné skupiny, do níž bude dítě zařazeno, je seznámí s rodinnou skupinou,
jejími členy, s Vnitřním řádem domova (s ohledem na věkové a rozumové schopnosti),
důležitými body města, školou, kterou bude navštěvovat a dalšími informacemi důležitými
pro adaptaci dítěte na nové prostředí.

4.1.1

Přijímání dětí

Děti jsou do dětského domova přijímány v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zněním
zákona č. 109/2002 Sb., na základě rozhodnutí příslušného soudu.
Doklady předávané při přijetí dítěte do dětského domova:
 rodný list,
 osobní list dítěte,
 pravomocné rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy nebo rozhodnutí o předběžném
opatření a umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy,
 občanský průkaz, osvědčení o státním občanství dítěte (jsou- li vydány), v příp. cizinců
povolení k trvalému pobytu nebo cestovní pas,
 školní dokumentace,
 diagnostická zpráva, je-li zpracovaná,
 průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz (je-li k dispozici),
 písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte,
 zdravotní dokumentace popř. výpis ze zdravotní dokumentace (lze řešit předáním
zdravotní dokumentace mezi ošetřujícími lékaři).
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4.1.2

Přemisťování dětí

Přemísťování dětí do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu
je možné jen na základě rozhodnutí příslušného soudu. Dítě a zákonný zástupce dítěte jsou o
přemístění (např. sourozenecké vazby, přání dítěte, závažné poruchy chování, které nelze
v podmínkách zařízení řešit běžně dostupnými prostředky) včas informováni a je jim poskytována
podpora.
O přemístění může požádat:
 dítě,
 zákonný zástupce,
 dětský domov - může tak učinit formou podnětu k příslušnému soudu.

4.1.3

Propouštění dětí

Ředitelka zařízení nebo její statutární zástupce ukončí pobyt dítěte v případech, kdy:





skončila platnost předběžného opatření,
nařízená ústavní výchova byla zrušena pravomocným rozhodnutím soudu,
zletilá osoba v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
zletilostí, zletilou nezaopatřenou osobou nebylo zařízení požádáno o uzavření Smlouvy o
prodlouženém pobytu v dětském domově po nabytí zletilosti,
 vypovězením Smlouvy o prodlouženém pobytu v dětském domově po nabytí zletilosti
zletilou nezaopatřenou osobou.
Odchod dítěte ze zařízení je plánován individuálně s časovým předstihem. V souladu s § 33 zákona
č.109/2002 Sb., je poskytována dítěti, které odchází ze zařízení po dosažení zletilost, ve spolupráci
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, případně neziskovou organizací, právní a poradenská činnost,
pomoc při řešení tíživých životních situací (při hledání zaměstnání, bydlení apod.), a to v případě, že
má o ni zájem a neodmítá ji.
Pomoc zajišťují převážně pedagogičtí pracovníci rodinné skupiny, ve které bylo dítě umístěno, dále pak
ředitelka, statutární zástupce ředitelky a sociální pracovnice zařízení.
Doklady předávané při odchodu ze zařízení:







rodný list,
osvědčení o státním občanství (je- li vydáno),
občanský průkaz popř. jiný průkaz totožnosti,
průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, zdravotní průkaz (je-li vydán),
rozhodnutí o přijetí do vzdělávání,
vysvědčení, výuční list, závěrečné vysvědčení, pochvala, kázeňský postih
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 kniha života, fotografie, školní práce a všechny dokumenty, které jsou založeny v osobní
složce dítěte pedagogickým pracovníkem příslušné rodinné skupiny a mapují etapu života
dítěte, kterou strávilo v domově,
 cestovní pas (je-li vystaven),
 vkladní knížka (je-li založena),
 registrační list k lékaři (je-li vystaven),
 kapesné,
 finanční pomoc (při zletilosti),
 ošacení.
Doklady jsou předávány výhradně dospělé osobě, které je dítě svěřeno do péče, popř. dítěti
samotnému po dovršení plnoletosti. Doklady jsou předávány osobně a o předání je vyhotoven
písemný protokol. Zdravotní dokumentaci si předávají na základě žádosti ošetřující lékaři dítěte.
Doklady, které mohou být zapůjčeny při dočasném propuštění dítěte:
 průkaz zdravotní pojišťovny popř. ověřená kopie,
 občanský průkaz (je-li vystaven).
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5 Charakteristika školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován dle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění.
Slouží všem pracovníkům Dětského domova Mariánské Lázně a Aš jako soubor cílů, kterých je potřeba
dosáhnout pro plynulé zařazení dítěte z prostředí domova do samostatného života ve společnosti.
Domov připravuje dítě na praktický život prostřednictvím osvojení sociálních dovedností a rozvíjením
charakterových vlastností dítěte, které umožní uplatnění dítěte ve společnosti.
ŠVP může operativně reagovat na aktuální změny podmínek a dává možnost propojovat či přesouvat
témata během celého pobytu dětí v dětském domově. Plán akcí dle ŠVP je rozpracováván do ročního
plánu činností a následně do týdenního plánu konkrétních rodinných skupin. Každý vychovatel v
týdenním plánu zveřejňuje přehledně plánované, pravidelné i jednorázové činnosti v návaznosti na cíle
a příslušné kompetence.

5.1 Výchovné cíle
Výchovným cílem Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, p. o. je postupná integrace dítěte
z prostředí domova do samostatného života. Výchovní pracovníci dbají na rozvoj takových kompetencí,
které by přispěly dítěti k jeho úspěšné integraci: samostatnost, naučit se sám rozhodovat, stát si za
svým názorem, sebekontrola a odpovědnost za své chování, pocit sounáležitosti ke své rodinné
skupině i celému dětskému domovu, sebevědomí, schopnost pečovat o osobní věci a hospodařit
s kapesným, získávat praktické zkušenosti, využitelné při vedení vlastní domácnosti. Zařízení zajišťuje
individuální výchovu ke zdravému životnímu stylu, k péči o tělo, sexuální výchovu včetně výchovy
k partnerství a rodičovství.
Výchovná oblast má cíl připravit děti v rodinných skupinách na budoucí samostatný život a na jejich
postupnou integraci z prostředí domova do samostatného života, a to:
 vytváření a prohlubování základních hygienických návyků, zásad společenského chování a
standartního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci,
 snaha minimalizovat negativně působící vlivy na vývoj dítěte a mladého člověka jako jsou:
kontakty a pobyt v komunitách, které propagují násilí, rasismus, myšlenky potlačující práva a
svobody menšin, které manipulují s osobností člověka apod.,
 snaha o vytváření optimálních podmínek pro individuální začlenění dítěte do společnosti po
odchodu z dětského domova,
 podněcování k aktivnímu přístupu k životu, posilování zdravého sebevědomí,
 uvědomování si vlastní osobnosti a svého postavení ve společnosti, pěstování pocitu
zodpovědnosti (za svoje chování a jednání, za vykonanou práci, za plnění povinností),
 vytváření slušného chování a vztahu k ostatním spoluobčanům, spolužákům, ale i k cizím
lidem, výchova k respektování jejich práv a svobod, respektování jejich vlastnictví,
 snaha o odstraňování návyků poškozujících zdraví (kouření, alkohol, návykové látky,
gamblerství),
 zabezpečení všech dostupných podmínek pro rozvoj a zvyšování úrovně vzdělávání dětí
s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem, potřebám a předpokladům – s důrazem na
dokončení povinné školní docházky, popř. vyššího vzdělání (SOU, SOŠ, VOŠ, VŠ …),
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 pomoc pro úspěšné zařazení dítěte do života po odchodu z dětského domova, spolupráce
s OSPOD, neziskovými organizacemi př. Kotcem, Domy na půl cesty aj.,
 umožnění dítěti rozvíjet jeho zvláštní schopnosti, talent.

5.2 Klíčové kompetence
Všechny výchovné činnosti směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které představují soubor
znalostí, dovedností, návyků a postojů a jsou využitelné v praktických životních situacích. Klíčové
kompetence jsou pro dítě základem přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do
pracovního procesu.

5.2.1

Kompetence k učení

Dítě:
 dokáže vyhledávat informace a pracovat s nimi, chápe jejich význam a dokáže si je spojovat,
využívat vědomosti v konkrétních životních situacích (knihy, literatura, internet, úřady,
komunikace s lidmi),
 organizuje a řídí vlastní učení, individuální příprava do školy se zaměřením na odpovědný
přístup, umí zhodnotit výsledky své práce,
 zná všeobecně užívané termíny, znaky a symboly, chápe vzájemné souvislosti (poznávání světa
kolem nás, neformální rozhovory, zážitkové akce, hravá forma výchovy),
 má předpoklady k celoživotnímu učení (pokračování ve studiu, zvyšování kvalifikace).
Výchovné strategie a aktivity v DD:
 rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, četba odborné literatury, pravidelná příprava na školu,
sledování tisku, práce s počítačem, důraz na individuální přístup na přípravu na vyučování,
pozorování dění v přírodě, kultivace slovního projevu, logopedická prevence, zájmové kroužky.

5.2.2

Kompetence k řešení problémů

Dítě:
 vnímá vznikající situace v zařízení a napomáhá řešit společné problémy ve skupině, nabízí
individuální pomoc při řešení problémů, porovnává vlastní řešení s řešeními druhých a
společně hledá optimální variantu,
 pomáhá řešit problémové a krizové situace (připomínky a náměty na skupinových sezeních),
 dokáže zformulovat vzniklý problém, přemýšlí o příčinách a hledá optimální řešení,
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 samostatně se rozhoduje a zvažuje důsledky svého rozhodnutí, přijímá za své rozhodnutí
odpovědnost.
Výchovné strategie a aktivity v DD:
 příprava dětí na odchod z DD, pomoc dětem, které z domova odešly (návštěvy, rozhovory s
dětmi), situační hry, vedeme děti k aktivní účasti na organizaci života v dětském domově.

5.2.3

Kompetence komunikativní

Dítě:
 dokáže souvisle a kultivovaně formulovat své myšlenky v ústním i písemném projevu,
 dokáže vyjádřit svůj vlastní názor nad danou otázkou, umí naslouchat názorům druhých lidí,
využívá možnost o názorech diskutovat a respektovat se navzájem,
 hovoří o poznaných souvislostech a zkušenostech ze svého života,
 diskutuje vhodnou argumentací (jednání s pracovníky zařízení, argumentace, prosazení svého
názoru, uznání názoru druhých, hledání konsensu),
 komunikativní schopnosti využívá k vytváření vzájemných vztahů,
 využívá možnosti komunikačních technologií, zná jejich rizika (internet, email, facebook).

Výchovné strategie a aktivity v DD:
 kultivujeme společenské chování, účastníme se literárních a výtvarných soutěží, podporujeme
literární tvorbu dětí, dramatizace, podporujeme spontánní hry a činnosti, relaxační techniky,
plánujeme s dětmi společné aktivity, vytváříme prostor pro seberealizaci, hovoříme o rizicích
spojených s užíváním komunikačních technologií – besedy na téma kyberšikana.

5.2.4

Kompetence sociální a personální

Dítě:
 vyžaduje dodržování společně stanovených pravidel chování, na jejichž formulaci se podílí,
dodržuje morální zásady a pravidla chování,
 netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalizmu,
 rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky,
 orientuje se v mezilidských vztazích, rozumí skupinovým vztahům a aktivně ovlivňuje kooperaci
ve skupině,
 umí pracovat v týmu, učí se respektovat pravidla práce v týmu a přispívat svou činností ke
kvalitě společné práce,
 využívá získaných znalostí a vědomostí při každodenních činnostech.
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Výchovné strategie a aktivity v DD:
 podnikáme vycházky a výlety, navštěvujeme divadelní představení, slavíme svátky a
narozeniny, neformálně hovoříme o různých aktuálních tématech, aktivně se zúčastňujeme
sportovního klání, vedeme děti ke zvládnutí vlastního nevhodného chování, vedeme děti ke
vzájemné pomoci. Účastníme se obecních akcí a slavností. Věnujeme se tradicím (masopust,
Velikonoce, Vánoce aj.).

5.2.5

Kompetence občanské

Dítě:












dodržuje pravidla stanovená vnitřní řádem DD Mariánské Lázně a Aš,
rozumí funkci zákonů a společenských norem, které dodržuje,
zná svá práva a povinnosti,
respektuje individuální rozdíly národnostní, kulturní a náboženské,
respektování deklarace lidských práv,
klade důraz na postihování násilí na jednotlivci i skupině,
zapojuje se do dění v obci, kulturního dění, tvořivé činnosti a sportovních soutěží a akcí,
vytváří si vztah k místu, kde žije,
má pozitivní postoj k ochraně životního prostředí,
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví,
zvládá běžnou komunikaci s úřady a umí vyhledávat účinnou pomoc v krizové situaci.

Výchovné strategie a aktivity v DD:
 vytváříme u dětí právní vědomí, seznamujeme je se zásadami první pomoci, učíme děti chovat
se citlivě k životnímu prostředí, vedeme je k třídění odpadu, poznáváme základní principy
společenských norem, prezentujeme domov na veřejnosti.

5.2.6

Kompetence pracovní

Dítě:






dodržuje základní hygienické návyky,
udržuje osobní věci v pořádku,
udržuje pořádek v rámci rodinné skupiny i v rámci celého domova,
dodržuje zásady slušného stolování,
chrání své zdraví, žije zdravým životním stylem, předchází úrazům.
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Výchovné strategie a aktivity v DD:
 vedeme děti k pravidelnému udržování pořádku, úpravě zevnějšku, běžnými činnostmi
rozvíjíme pracovní dovednosti a návyky, zhotovujeme různé výrobky z papíru, přírodních,
technických i odpadových materiálů, společně připravujeme oslavy svátků a narozenin, děti se
podílí na přípravě pokrmů, pomáhají s péčí o oblečení a obuv, s péčí o zahradu a sportovního
vybavení.

5.2.7

Kompetence finanční

Dítě:





hospodaří se svým kapesným,
seznamuje se s hodnotou věcí, potravin, služeb, vstupného, jízdného, aj.,
odhaduje finanční náročnost bydlení, nájemného, cenu práce,
plánuje rozložení investic, pracuje s rozpočtem, šetří.

Výchovné strategie a aktivity v DD:
 vedeme děti a mladistvé k hospodárnému využití vlastních financí. Během nákupů surovin k
vaření nebo ošacení se podílí na výběru a seznamují se s hodnotou peněz. Plánují vlastní
rozpočet. Pracují s termíny mzda, kauce, nájem, pravidelné platby.
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6 Výchovně vzdělávací plán
6.1 Věkové kategorie dětí
6.1.1

Osobní hygiena

3 – 6 let

Umývání rukou, samostatné použití toalety, čištění zubů, základní učesání, smrkání –
používání kapesníku.

6 – 11 let

Samostatné sprchování a mytí vlasů, samostatné česání - jednoduché účesy.

11 – 15 let

Stříhání a úprava nehtů, aplikace krémů, deodorantů, úprava účesu, specifická hygiena
u chlapců a dívek.

15 – 18 let

Kompletní manikúra, holení, kosmetika, složitější úprava účesu, péče o pleť, vlasy,
chrup, návštěva kadeřnice.

6.1.2

Odívání a obouvání

3 – 6 let

Zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček, správný postup při oblékání, skládání
oděvu, pojmenování základních částí oděvu. Přezouvání.

6 – 11 let

Kompletní oblékání, svlékání a obutí, samostatný výběr oblečení a obutí podle počasí,
příležitosti, spoluúčast při nákupu oblečení a obuvi.

11 – 15 let

Nákup oblečení a obuvi v doprovodu, estetika oblékání, obutí, dbát na čistotu odívání,
specifický výběr oblečení a obuvi dle příležitosti.

15 – 18 let

Módní doplňky, výběr oděvu a obuvi dle materiálu, ceny oděvů a obuvi, u chlapců –
vázání kravaty, žehlení, samostatný nákup oděvů a obuvi.

6.1.3

Péče a oděv a obuv

3 – 6 let

Základy ukládání oděvů a obuvi, čištění obuvi s pomocí druhé osoby.

6 – 11 let

Ukládání oblečení a obuvi, úklid skříní, botníku, čištění obuvi, základy šití – knoflík,
poutko, ruční přepírání prádla, sušení prádla, spoluúčast při balení oděvů a obuvi do
zavazadla.
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11 – 15 let

Kompletní péče o obuv, drobné opravy obuvi, drobné opravy šitím, ruční praní oděvu,
samostatné balení oblečení a obuvi do zavazadla, žehlení méně náročných druhů
prádla.

15 – 18 let

Obsluha pračky, sušičky, žehlení všech druhů prádla, odstraňování skvrn, oprava oděvů
a obuvi vlastními silami, obsluha šicího stroje, seznámení s údaji na štítcích oděvu,
seznámení s textilními materiály, používání pracích a avivážních prostředků.

6.1.4

Úklid domácnosti, běžné domácí práce

3 – 6 let

Úklid hraček, knih a dalších osobních věcí, úklid místa po hře, malování, kreslení, třídění
odpadu s pomocí druhé osoby.

6 – 11 let

Zametání, utírání prachu, vysávání, stlaní postele a úprava lůžka, mytí a utírání nádobí,
ukládání nádobí na správné místo, třídění odpadků a vynášení odpadků, úklid
koupelny, seznámení se základními čisticími prostředky, úklid zahrady, pletí záhonů,
pomoc při práci na zahradě. Převlékání ložního prádla s pomocí druhé osoby.
Udržování čistoty a pořádku.

11 – 15 let

Samostatné převlékání ložního prádla, mytí podlahy, utírání prachu, základní péče o
pokojové rostliny i o rostliny na zahradě, základní práce s nářadím, úklid chodníku –
odklízení sněhu, zametání chodníku, drobné práce na zahradě – hrabání listí, pletí,
okopávání. Seznámení se základními čisticími prostředky.

15 – 18 let

Kompletní údržba hygienických zařízení, mytí oken, úklid kuchyně, praní a čištění
bytového textilu, pomoc při úklidu po malířích, pomoc při malování, natírání různých
materiálů, drobné závady v domácnosti a možnosti jejich odstranění.

6.1.5

Provoz domácnosti

3 – 6 let

Příprava a úklid prostírání. Zhasínáme, zavíráme – šetříme energií.

6 – 11 let

Rozdělení funkcí v rodině, základní povinnosti členů rodiny.

11 – 15 let

Příjmy domácnosti, jejich zabezpečení, nutná vydání a náklady na domácnost,
rovnováha mezi příjmy a vydáním, základní potřeby pro provoz domácnosti,
zabezpečení základních potřeb.

15 – 18 let

Vedení dokladů – dekret, výpis z katastru nemovitostí, dluh a výše příjmu, výdajů,
tvorba rodinného rozpočtu, plánování příjmů a nutných výdajů, pojištění domu,
domácnosti, zajištění bezpečnosti, druhy bydlení, způsob získání bytu – koupě,
výměna, prodej, podnájem, pronájem. Ceny nájmů, ceny nemovitostí, půjčky,
hypotéky, stavební spoření, spořitelna, banka, bankomat, účty, úroky, platební karty.
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Placení služeb spojených s užitím bytu, náklady na mobilní telefon a základní vybavení
domácnosti.

6.1.6

Doprava, cestování, zásilky, telefonování

3 – 6 let

Seznámení se základními dopravními prostředky. Orientace ve známém prostředí
(obec, škola).

6 – 11 let

Zakoupení jízdenky na cestu do školy, ze školy, jízdenky do MHD, orientace v místním
jízdním řádu, odeslání dopisu, pohledu, seznámení se základními druhy zásilek.

11 – 15 let

Zabalení a odeslání balíku, odeslání dopisu včetně doporučeného, zakoupení jízdenky
na autobus, vlak, volba správného typu zavazadla, využití informační služby.

15 – 18 let

Slevy jízdného, skupinové jízdenky, vyhledávání v jízdních řádech, online aplikace na
vyhledávání spojení, seznámení se službami, které nabízí pošta, cestovní kanceláře –
seznámení.

6.1.7

Základy vaření a zdravá výživa

3 – 6 let

Pojmenování a rozlišení základních druhů potravin. Rozlišení zdravé a nezdravé stravy
– základy. Seznámení se základními druhy ovoce, zeleniny. Mytí ovoce a zeleniny před
jídlem.

6 – 11 let

Základní dovednosti a návyky v kuchyni. Dítě si zvládne namazat rohlík, chléb, oloupat,
očistit ovoce, zeleninu, uvařit čaj, kakao, připravit jednoduchou pomazánku, rozliší
zdravé a nezdravé potraviny. Seznamování s cenami potravin, s ukládáním a
skladováním potravin.

11 – 15 let

Nakupování základních druhů potravin, jejich množství, uložení a skladování potravin,
doba trvanlivosti potravin, plánování nákupů. Praktické dovednosti pod dohledem:
krájení chleba, pečiva, jednoduché vaření - vejce, těstoviny, brambory, rýže,
polotovary. Příprava občerstvení. Dodržování hygieny při vaření. Úklid v průběhu
vaření.

15 – 18 let

Druhy potravin a surovin, koření, přílohy. Složení potravin, přínos potravin pro
organismus, bezpečná obsluha a manipulace s kuchyňským náčiním a vybavením,
sestavení domácího jídelníčku, porcování masa, základy pečení, dušení, smažení.
Celková příprava jídel, negativní účinky nezdravé výživy. Diety.
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6.1.8

Nemoc, ošetřování nemocného, zdravá životospráva

3 – 6 let

Význam léků a funkce teploměru. Význam klidového režimu.

6 – 11 let

Měření teploty, časté nemoci dětí, náplast, obvaz, můj lékař, nejbližší nemocnice,
lékárny, telefonní číslo první pomoci.

11 – 15 let

Základní prostředky první pomoci, ošetření drobných poranění, tepenné krvácení,
zástava srdce, žilní krvácení, umělé dýchání, doprava zraněného, příznaky alergie,
negativní účinky alkoholu, drog, nikotinu, kofeinu, riziko pohlavních chorob, prevence
AIDS.

15 – 18 let

Základy první pomoci, zdravotní pojištění, příznaky nejznámějších nemocí, existence
alternativní medicíny, tišení bolesti, základní znalosti nejběžnějších léčiv.

6.1.9

Rodinná a sexuální výchova

3 – 6 let

Pojmenování členů rodiny, základní rozdíly mezi jedinci opačného pohlaví, vztah dětí k
rodičům.

6 – 11 let

Funkce členů rodiny, vzájemné vztahy mezi členy rodiny, citové vztahy. Práva a
povinnosti dětí v rámci rodiny. Základy lidské anatomie, základy lidské sexuality.
Sociální role.

11 – 15 let

Puberta a její projevy, projevy dospívání – menstruace, poluce, masturbace, pohlavní
styk, projevy lidské sexuality, rozdíly mezi mužem a ženou, péče o pohlavní orgány,
základ péče o novorozence, funkční a nefunkční rodina, rodina a společnost.

15 – 18 let

Výběr partnera, milenecké vztahy, manželství, vztahy mezi manžely, sňatek, plánované
rodičovství, antikoncepce, selhání manželství, rozvod, těhotenství, porod, péče o dítě,
úmrtí v rodině, pohřeb, dědictví, promiskuita, homosexualita, heterosexualita, sexuální
deviace, manželské a předmanželské poradenství, pravidelné lékařské prohlídky.

6.1.10 Společenské chování

3 – 6 let

Pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, vyjadřování svých přání, základy slušného
chování při stolování.

6 – 11 let

Slušné chování k dospělým, chování k nadřízeným, chování v obchodě, na ulici, v
dopravním prostředku a ve škole. Pomoc starším a nemocným. Prosociální chování.
Péče o celkový vzhled – upravenost, čistý oděv, upravený účes.
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11 – 15 let

Chování ve společnosti – v kině, v divadle, v restauraci, v dopravním prostředku apod.
Základy stolování – správné sezení, způsob servírování, slavnostní prostírání,
konverzace u stolu. Přijímání návštěv a mezilidské vztahy.

15 – 18 let

Chování k mladším, starším, chování muže a ženy ve společnosti, chování na úřadech,
základy stolování – usazení u stolu, objednávka, konzumace, zaplacení, slavnostní
tabule, taneční kurzy. Společenské normy.

6.1.11 Výchova a společnost

3 – 6 let

Znát vlastní jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště.

6 – 11 let

Obec – struktura, funkce, orgány obce, orgány státu.

11 – 15 let

Žádost o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, znát důležitá telefonní čísla
– 150, 155, 158, 112, znalost rodného čísla, občanství, seznámení se základními
lidskými právy, povinnosti občanů, základní právní předpisy, sociální péče, přehled
sociálního zabezpečení.

15 – 18 let

Praktický styk s jednotlivými orgány státní správy a samosprávy, formuláře – životopis,
sepsání žádosti, osobní dotazník, pracovní poměr – zaměstnanec x zaměstnavatel.
Zákoník práce, základní pojmy pracovního poměru, dohoda aj. Bydlení, ubytování –
trvalé či přechodné bydliště, povolení k pobytu, nájemce, nájemník, podnájemník.
Stížnosti, reklamace.

6.2 Doplňkové a opakující se aktivity
Podzim v DD:







turistikou poznáváme okolí dětského domova,
podzimní práce na zahradě,
vaření a pečení ze sezónního ovoce a zeleniny,
chodíme na houby,
sportovní aktivity – jízda na kole, fotbal, kolečkové brusle, badminton, posilování, stolní tenis,
státní svátky – seznamujeme se s historií a významem státních svátků.

Zima v DD:
 Mikulášská nadílka,
 připravujeme Vánoční vystoupení,
 pečeme Vánoční cukroví,
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vyrábíme dárky pro kamarády a sponzory,
dodržujeme Vánoční tradice a zvyky,
zimní sporty – bruslíme, sáňkujeme, lyžujeme,
slavíme masopust – maškarní reje, karnevaly, vyrábíme masky.

Jaro v DD:








užíváme si Velikonoc, barvení vajíček, pletení pomlázky, koleda,
jezdíme na akce dětských domovů,
pomáháme s jarními pracemi na naší zahradě,
pokud to počasí dovolí, jezdíme na kole, hrajeme fotbal, sportujeme,
pálíme čarodějnice,
povídáme si o státních svátcích,
využíváme sezónní zeleninu a ovoce k vaření a pečení.

Léto v DD:






odjíždíme na prázdniny do rodin, na dětské tábory, skupinové pobyty
sportujeme,
vyrážíme na výlety do okolí, do lesa,
chodíme do místního bazénu,
připravujeme se na školu.

6.3 Výchovné činnosti
6.3.1

Sebeobslužné činnosti a rodinná výchova

Hlavní činnosti:
 dodržování hygienických návyků,
 udržování pořádku v osobních věcech,
 udržování pořádku na rodinné skupině, jednoduché pracovní úkony (luxování, otírání prachu,
úklid podlahových krytin),
 pomoc při péči o nemocné,
 péče o obuv a oděv, drobné opravy ošacení, přepírání spodního prádla,
 pravidelná výměna ložního prádla,
 péče o čistotu a vzhled rodinné skupiny, zařízení a okolních pozemků,
 základy vaření,
 základy stolování,
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příprava oslav svátků a narozenin,
účast plánování skupinových činností,
základní znalosti při jednání s úřady,
ochrana zdraví, zdravý životní styl, předcházení úrazům.

Očekávaná kompetence:
 Dítě se dokáže orientovat v běžném životě, zvládá praktické činnosti a má vytvořené pracovní
návyky.

6.3.2

Příprava na vyučování

Výchovná činnost směřuje k:





doplnění vzdělávací činnosti školy,
rozvoji vědomostí, dovedností a návyků získaných při vyučování,
pěstování smyslu pro povinnost a odpovědnost,
ohleduplnosti k ostatním a k pomoci slabším.

Hlavní činnosti:
 pravidelné vypracovávání domácích úkolů, příprava školních pomůcek dle školního rozvrhu,
rozvoj odpovědnosti a smyslu pro povinnost, rozvoj vůle,
 práce s učebnicemi, práce s odbornou literaturou (slovníky, encyklopedie), vyhledávání
informací na internetu a novinách, časopisech,
 práce s informacemi, porozumění informacím a jejich využití,
 vzájemná pomoc při vypracovávání domácích úkolů,
 upevňování vědomostí a dovedností získaných ve škole formou her a kvízů,
 prohlubování vědomostí a dovedností při zájmových činnostech, při exkurzích a vycházkách,
 pravidelná kontrola školních výsledků, spolupráce se školou (osobní i telefonické kontakty s
třídní učitelkou, výchovnou poradkyní),
 kontrola úrovně vědomostí, dovedností a návyků, odstraňování nedostatků.
Očekávaná kompetence:
 Dítě je schopno se samostatně a odpovědně připravovat na školní vyučování, umí si účelně
zorganizovat práci tak, aby byla efektivní. Využívá zásady pravidelnosti a samostatnosti, je
schopno pracovat v kolektivu a pomáhat ostatním. Získané informace dokáže uplatnit v praxi,
umí s nimi pracovat.

6.3.3

Sportovní činnosti

 pohybové hry,
 míčové hry,
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6.3.4









6.3.5

základy lehké atletiky,
podpora přirozeného pohybu, turistika,
zimní sporty, bruslení, lyžování,
plavání a hry ve vodě,
sledování sportovních událostí,
účast na sportovních akcích.

Dopravní a branné činnosti

poučení o protipožární ochraně,
aktivní znalost zásad první pomoci,
táboření, orientace v okolí, turistické pochody a výlety,
ochrana při neočekávaných přírodních katastrofách,
ochrana před následky vedení války nebo při teroristických akcích,
seznámení s dopravní tématikou,
zásady chování cyklistů a chodců v silničním provozu.

Estetické činnosti

Výtvarné






výroba dekorativně užitkových předmětů,
chápání funkce výtvarného umění ve společnosti,
fotografování,
prezentace na veřejnosti, výstavy,
vytváření keramických předmětů.

Hudební







poslech hudby,
hra na jednoduché hudební nástroje,
veřejná vystoupení,
sólový i sborový zpěv s doprovodem i bez doprovodu hudebního nástroje,
spojení hudby s pohybem,
hudební hry.

Literárně dramatické





společná a individuální četba,
návštěvy divadel, kina,
recitace, dramatizace, literární pásma, účast na soutěžích,
kultivace slovního projevu.
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6.3.6









6.3.7









6.3.8






6.3.9








Pracovně-technické činnosti

zhotovování výrobků z papíru, kartonu,
vytváření výrobků z drobného přírodního a technického materiálu,
zhotovování výrobků z textilního materiálu,
výrobky z kovu,
zhotovování výrobků z kombinovaného materiálu,
práce montážní a demontážní, oprava jízdního kola, hraček, nábytku,
modelářství, keramika.

Sebeobslužné a organizační činnosti

péče o oděv, obuv, drobné opravy,
výměna osobního a ložního prádla,
udržování pořádku v osobních věcech,
příprava jednoduchého jídla,
péče o čistotu a estetický vzhled zařízení,
pomoc při péči o nemocné,
ochrana zdraví, předcházení úrazům.

Přírodovědné činnosti

pozorování živé a neživé přírody,
pěstitelské práce na zahradě,
vycházky a výlety do přírody, ZOO, botanických zahrad,
ochrana přírody, chování v přírodě, aktivní pomoc při ochraně přírody.

Společenskovědní činnosti

neformální rozhovory o knihách, filmech, televizních pořadech, divadelních představeních,
beseda s významnými osobnostmi společenského a kulturního života,
projevování úcty ke státním symbolům,
sledování tisku a médií o současné domácí i světové situaci,
oslavy tradičních lidových svátků s uplatněním regionálních zvyků,
výlety a exkurze na památná místa naší minulosti.
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6.4 Průřezová témata
Veškerá výchovně speciálně pedagogická činnost směřuje ke zlepšení situace dítěte, lepšímu začlenění
dětí do společnosti, navazování kladného vztahu k přírodě a rozvíjení v oblasti kultury, zdraví, sportu
apod. Na základě průřezových témat se propojují obsahy vzdělávání různých oborů a vytváří cíle
jednotlivých výchov. Výchovy se prolínají do všech každodenních činností dětí v DD a přispívají ke
vzdělávání dětí přirozenou cestou.

6.4.1

Environmentální výchova

Zabývá se ochranou životního prostředí, formováním ekologicky správného vztahu dětí k přírodě a
vysvětlováním závažností ekologických problémů, které ovlivňují naši planetu. Cílem je budování
zodpovědného vztahu k okolí, přírodě a planetě. Environmentální výchova je realizována především
každodenní aktivitou a zažitím správných návyků (tzn. třídění odpadů, šetření energiemi a zdroji,
aktivním způsobem života apod.), pěstováním okrasných a užitkových rostlin, péčí o zahradu, výlety do
přírody, zoologických zahrad, ekologických farem do stanic pro ohrožená zvířata a besedami s lidmi,
kteří se touto problematikou zabývají.

6.4.2

Multikulturní výchova

Je realizována již samotným soužitím různých etnik a náboženských vyznání v rodinných skupinách DD.
Výchova vede děti k toleranci a respektování jinakosti, k odmítání xenofobie a násilí. Zároveň
podporuje znalost státních symbolů a vede děti k dodržování tradic a zvyků naší společnosti. Děti se v
rámci zájmových aktivit setkávají s lidmi z jiných kultur i různých vyznání.

6.4.3

Mediální výchova

Zaměřuje se na dovednost rozpoznat co je a není objektivní informace, orientovat se v mediální
komunikaci, zvládat základní práce na počítači, bezpečně používat prostředky elektronické
komunikace, ovládat jednoduché elektronické přístroje apod. Pěstujeme zdravě kritický vztah k
informacím ke zpravodajství a k reklamě.
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6.4.4

Výchova k myšlení v evropských souvislostech a výchova demokratického občana

Zdůrazňuje osobní odpovědnost za dění ve společnosti, poznání života v jiných zemích. Ukazuje dětem
problémy třetího světa. Vede děti k vzájemné solidaritě a seznamuje je se základními informacemi o
právech dětí na základě Deklarace práv dítěte.

6.4.5

Osobnostní a sociální výchova

Splňuje veškeré cíle osobnostního rozvoje. Zabývá se sociálně právními otázkami rodiny, prevencí
rizikového chování a sociálně patologických jevů. Rozvíjíme právní povědomí o důsledcích porušování
společenských norem. Podporujeme přijatelné chování v rozličných společenských situacích a
upevňujeme správné charakterové vlastnosti.
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7 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, proto je nutné zajistit vhodné
podmínky odpovídající jejich potřebám. Je nutné dodržovat zásady individuálního přístupu k dětem.
Školní vzdělávací plán dětského domova upravuje podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami v níže uvedených oblastech:
Personální
 další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky,
 proškolení vychovatelů v oblasti logopedické prevence,
 pravidelné konzultace s psychologem, etopedem.
Technická
 možné zajištění dopravy ZTP služebním automobilem,
 dětský domov v Aši je možné bezbariérově upravit.
Materiální
 dětský domov je vybaven základními didaktickými a kompenzačními pomůckami,
 v případě potřeby je možné zajistit zapůjčení potřebného materiálního vybavení.
Organizační
 integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá průběžně, nedochází k
segregaci dítěte, dle jeho mentální či zdravotní úrovně,
 snažíme se o spolupráci se zákonnými zástupci dítěte,
 dětský domov úzce spolupracuje se školami, ve kterých se děti se speciálními potřebami
vzdělávají. Vychovatelé pracují s dětmi na základě odborného posudku poradenských pracovišť
(SPC, PPP) a IVP vypracovaného školou, ve spolupráci s třídními učiteli dětí, výchovnými
poradci a učiteli dalších předmětů,
 dětský domov vychází z individuálních potřeb dítěte a dle potřeb vyhledává pomoc dalších
odborníků (logopeda, psychologickou a psychiatrickou pomoc) sociálním znevýhodněním,
 V případě mimořádného nadání dětí nabízí náš dětský domov podporu v navštěvování
vhodných mimoškolních zájmových aktivit, spolupráce se školským poradenským zařízením.
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8 Časový plán vzdělávání
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš je zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Činnosti jsou
organizovány tak, aby respektovaly nejen duševní a fyzické schopnosti dětí, ale také jiné okolnosti,
které mají na průběh vzdělávání vliv. Je to především denní režim, v němž jsou nastaveny činnosti,
které nelze vzhledem k zajištění potřeb dětí narušit. Veškeré úkoly, zájmy a povinnosti, které děti mají,
probíhají v rámci tohoto režimu dne. Vychovatelé sami posoudí, jakou individuální péči jednotlivé děti
potřebují, a podle toho si rozvrhnou, jak a kdy s nimi budou pracovat.
Program všedního dne zahrnuje dopolední aktivity (MŠ, ZŠ, SŠ) a odpolední relaxační, vzdělávací,
režimové, zájmové a výchovné činnosti. Program ve volných dnech je zaměřen převážně relaxačně.
Pevnými body jsou nezbytné denní úkony - ranní vstávání, hygiena, škola, stravování, pomoc při
přípravě jídla, příprava na vyučování, běžný úklid a ukládání ke spánku. Tyto základní denní činnosti se
odvíjejí v určitém časovém rozpětí, které je dáno věkem dětí, typem a místem škol, které děti
navštěvují apod. Je respektováno osobní volno dětí, jejich zájmové činnosti a volnočasové aktivity,
individuální potřeby a zájmy. Všechny tyto aspekty jsou individuální a proměnné.
V době volných dnů je organizace dne volnější, děti mají prostor pro např. delší spánek, více osobního
volna. Společný program si plánují s vychovateli a mají možnost vyjádřit svá přání a názor.

9 Formy vzdělávání
Mezi nejpoužívanější organizační formy výchovné práce se řadí skupinová práce, individuální práce,
hromadné působení, různé formy spolupráce vychovatele a dítěte, výchovné a vzdělávací projekty,
společná nebo individuální řešení problémových situací, aktivity dětí mimo dětský domov.
Další činnosti realizované v DD:
 příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená s
pobytem mimo zařízení – přednášky, besedy, veřejná vystoupení, výstavy, exkurze, výlety,
slavnosti apod.,
 pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - činnost zájmových kroužků mimo zařízení,
 táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo dětský domov,
 osvětová činnost a poskytování informací dětem v oblasti prevence sociálně-patologických
jevů - řešeno v rámci minimálního programu prevence patologických jevů,
 využití otevřené nabídky spontánních činností - průběžné aktivity pro neorganizované
účastníky (hřiště, herny, sportoviště, knihovna, internet, posilovna, relaxační místnost, volně
přístupné společenské hry na rodinných skupinách…),
 mimo prostředí dětského domova se děti věnují svým zájmům a koníčkům. Navštěvují akce
škol, využívají nabídku kroužků, účastní se sportovních akcí, turnajů.
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10 Hodnocení a autoevaluace
10.1 Hodnocení dětí
Hodnocení je nedílná součást výchovně vzdělávacího procesu. Je nástrojem ke zjištění naplňování
předem stanovených cílů. Má posilovat vnitřní motivaci dětí. Hodnocení musí být v souladu s věkem
dítěte a musí být v souladu s Vnitřním řádem dětského domova. Musí mít motivační charakter.

Hodnocení dítěte je prováděno každý týden v rámci rodinné skupiny vychovateli. Hodnocení dítěte je
zohledňováno při tvorbě a aplikaci plánů rozvoje osobnosti dítěte (dále jen PROD).
V rámci PROD vedeme děti k sebehodnocení. Ke schopnosti vyjádřit názor na své hodnocení. Vedeme
děti ke sdělení, jak hodnotí svou práci, spokojenost se vzděláváním a plněním povinností do školy, a v
rámci skupiny. PROD se vypracovává dvakrát do roka.
Opatření ve výchově navrhuje vychovatel v souladu se zákonem. Dítě se má právo k navrhovanému
opatření ve výchově vyjádřit. Opatření ve výchově schvaluje či zamítá ředitel zařízení nebo jeho
zástupce.

10.2 Hodnocení zaměstnanců
Hodnocení pedagogů probíhá formou hospitací. Jedná se o nezaujatý pohled, zhodnocení činnosti
vycházející z konkrétních podmínek a zhlédnutí aktivit. Cílem hospitace není vyhledávání nedostatků,
ale zpětná vazba pedagogovi.
Výsledek hospitace hospitující projednává přímo s pedagogem. Rozbor je formou rozhovoru, který má
umožnit pohled na činnost i z jiného úhlu.
Vlastní hodnocení zaměstnanců dětského domova se provádí jednou za dva roky. Hodnocení je
spojením vlastního hodnocení zaměstnance a hodnocením nadřízeným pracovníkem. Základem pro
hodnocení je stanovení silných a slabých stránek zaměstnance, zhodnocení činnosti zaměstnance a
stanovení dílčích cílů pro další období.
V dětském domově sledujeme, hodnotíme, realizujeme a zlepšujeme:
 sociální klima dětského domova - vzájemná úcta, důvěra, empatie, spolupráce, spokojenost
zaměstnanců,
 pravidla chování - jasně definovaná práva a povinnosti dětí, vychovatelů i ostatních
zaměstnanců,
 vzájemná spolupráce pedagogů,
 otevřené vztahy – s dětmi, veřejností, rodiči,
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pohodové prostředí - funkční, estetické, podnětné,
spokojenost dětí a jejich podpora,
dostatečné pohybové aktivity, zdravá výživa, režim dne, odpočinkové činnosti,
podmínky pro vzdělávání a společnou činnost v době mimo vyučování - zájmové kroužky,
knihovny, počítače apod.,
efektivita hodnocení a sebehodnocení dětí,
zajištění dostatečných finančních prostředků – materiálně technické zabezpečení,
prezentace dětského domova, pohled okolí na náš domov,
výsledky vzdělávání dětí,
kvalita řízení dětského domova,
další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V Mariánských Lázních dne 01. 09. 2021
Č. j.: DDML/1185/2021/MK

Mgr. Ivana
Dudarcová

Podepsal Mgr. Ivana Dudarcová
DN: cn=Mgr. Ivana Dudarcová, c=CZ,
o=Dětský domov Mariánské Lázně a
Aš, příspěvková organizace, ou=1,
email=reditelka@ddmla.cz
Datum: 2021.09.30 12:23:02 +02'00'

………………………………………………………….
Mgr. Ivana Dudarcová
ředitelka
Dětského
domova
Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace
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