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Organizace školního roku 2017 – 2018 

 
 

Výchovná činnost je dána strukturou školního roku ve všech třech realizovaných 

výchovných programech. 

 

Školní rok je organizován podle pokynů MŠMT : 

 

 

Školní vyučování :  
 

I.pololetí : začátek vyučování: 4. 9. 2017 konec vyučování: 31.1.2018 

 

II. pololetí : začátek vyučování: 1. 2. 2018  konec vyučování: 29. 6. 2018 

 

 

Prázdniny: 
 

 

podzimní prázdniny :    čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 

 

vánoční prázdniny  : budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí 

v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.  

pololetní prázdniny :  pátek 2. února 2018 

 

jarní prázdniny :        okres Ústí nad Orlicí , Chrudim a Svitavy 

                                         12. 3. - 18. 3. 2018 

 
velikonoční prázdniny:      čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018      

 

hlavní prázdniny  :     sobota 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 

2018.  

 

 

 

 

 

Hlavní cíle výchovy ve školním roce  2017 - 2018 
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- Harmonický rozvoj osobnosti dítěte podle individuálního vybavení 

osobnosti, práce s individuálními zvláštnostmi podle Programu rozvoje 

osobnosti dítěte. 

 

- Posilování integrace dětí do civilního života v rámci všech programů, 

využívat možností zapojení do civilních akcí, kroužků, sportovních 

aktivit, kulturních a náboženských aktivit podle volby dětí. 

 

- Studium a podpora při studiu na civilních školách v okolí výchovného 

zařízení – včetně samostatného dojíždění;  zprostředkování 

rekvalifikačních kurzů dětem, které nemají zájem o institucionální 

vzdělávání nebo které by z časových důvodů nestihly vystudovat střední 

školu. 

 

- Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu trávení volného 

času, zprostředkování zážitkových programů, výjezdů, kulturních aktivit. 

Vedení dětí ke sportovní činnosti. 

 

- Zaměření na hlubší poradenskou práci s rodinami dívek, se sociálními 

pracovníky OSPOD, napomoci rehabilitaci výchovných sil rodin, 

zvyšovat frekvenci kontaktů dětí s rodinou alespoň formou odjezdů dítěte 

k rodině, spolupracovat na kvalitě času, které dítě tráví v rodině. 

Pokračovat ve společných konzultacích všech zúčastněných na OSPOD, 

vedení případových konferencí se všemi zainteresovanými odbornými 

pracovníky, dítětem a rodiči. Volby vhodných metod a forem práce 

s rodinou dítěte a OSPOD. 

 

- Posilování samostatnosti dívek, samostatného rozhodování, podpora při 

nesení důsledků svého rozhodnutí, zvládání problémů běžného života, 

posilování samostatného hospodaření s finančními prostředky. Pomoc při 

plánování cílů v budoucím životě, podpora  orientace ve společnosti 

(úřady, instituce; povinnosti – práva). Racionalizace postupů v jednání 

s dospělými. 

 

- Práce na osobnostním rozvoji dívek ohrožených různými typy závislostí 

/především:  

- práce s emocionalitou dítěte 

- posilovat emoční sebejistotu/rozpoznání emocí a jejich vlivu na jednání, 

postihnout rozdíl mezi pocity a jednáním 

- učit se regulovat vlastní emoce, zvyšovat frustrační toleranci 
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- neútočné vyjadřování negativních emocí 

- naučit se oddálit momentální potřebu, počkat si na odměnu 

- práce se stresem 

- umění relaxace 

- využívání podpůrných psychoterapeutických aktivit při výchovné práci  

-  zkvalitnění výchovné práce pracovníků vzděláváním v psychoterapii 

- pokračovat ve skupinové psychoterapii, integrovat ji do činnosti zařízení 

- minimalizace dopadů negativních vlivů ústavní výchovy v kolektivním 

prostředí ústavu na osobnostní vývoj děvčat pomocí výše uvedených 

momentů, podpora pozitivního osobnostního rozvoje dětí individuálním 

zvládáním jejich problémů 

- více využívat hry a herních  momentů ve výchovné práci s dospívajícími 

dívkami 

- prohloubit spolupráci se SVP Cesta Řevnice při včasném umístění děvčat 

do protidrogové léčby v tomto zařízení 

- zapracovávat  do činnosti zařízení standardy péče o klientky tak, aby 

v práci všech pedagogických pracovníků se změny výchovných a 

organizačně – pracovních postupů daných standardy postupně  

projevovaly 

- zintenzivnit spolupráci s podpůrnými organizacemi typu SVP Mimóza, 

Amalthea o.s. , LAXUS o.s., salesiánským sdružením mládeže Pardubice, 

Pestallozziho nadací  o. p. s. a využívat jejich služeb při individuálním 

řešení specifických problémů jednotlivých klientek  

- Zintenzivnění přípravy na odchod ze zařízení formou sociální skupiny; 

řešení právních problémů, sociálního zabezpečení, bytové problematiky, 

péče o zdraví, informace o podpůrných aktivitách neziskových organizací 

ad. 
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Organizace výchovné činnosti a provozu pracoviště 
 

Výchovný program je strukturován do tří programů pro děvčata podle 

doporučení diagnostického ústavu  nebo vlastní diagnostiky:  

 

1. studijní program / integrace do civilních škol  v dojezdové vzdálenosti 

ústavu nebo na internátě vzdálenější školy 

 

 Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň 

 ISTŠ Vysoké Mýto 

 VOŠ a Střední škola stavební Vysoké Mýto 

 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

 Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice 

 

Za organizaci studijního programu zodpovídá:  Mgr. Ivana Nováková 

Za kontakty s třídními učiteli (třídní schůzky, exkurze, výlety, praxe), vychovateli 

na internátech a za studijní přípravu zodpovídají kmenoví vychovatelé v tomto 

rozdělení: 

 

 Skupina S1:          Bc. Škvrnová, Jureček  

 Skupina S2:          Šutorková, Matoušková Il. Dis. 

 Skupina S3:                   Bc. Surma, Mgr. Šabatová  
 

V ústavu probíhá studijní příprava po návratu ze škol v časovém rozmezí 

16:30 - 17:15 hodin. Vychovatelé při přípravě pomáhají se studiem, poskytují 

možnosti k získání podkladů pro referáty, úkoly; v případě potřeby doučují nebo 

vysvětlují školní látku. 

 

2. rekvalifikační program – profesní příprava formou zvolené rekvalifikace 

ve spolupráci s pracovními úřady podle místa bydliště děvčat.  

V tomto programu děvčata získávají sociální dovednosti při jednání na    

úřadu práce, získávají kvalifikace v oboru kuchařka /servírka,cukrářka, 

pečovatelka/  v podobě záučního listu. 

 

Za organizaci rekvalifikačního programu zodpovídá:  Mgr. Soňa Křížová, 

Ph.D. 
 

3. pracovně výchovný program – pracovně výchovná skupina (Dílna), pro 

dočasně nezařazená děvčata čekající na nástup k rekvalifikaci nebo do školy – 

probíhá zde ergoterapie (ruční řemeslná výroba, šperkařství, košíkářství, 
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výtvarné techniky, výroba hraček, keramika, práce na zahradě, úklid společných 

prostor, sociální skupina, exkurze, praxe). 
 

Za organizaci pracovně výchovné skupiny zodpovídá Mgr. Lucie Šabatová a 

Bc. Monika Škvrnová. 
 

4. diagnostický pobyt – osmitýdenní program ukončený kompletní 

psychologickou a etopedickou diagnostikou dítěte pro děti přijaté přímo z ulice, 

případně pro děti s nutností rediagnostiky.  

 

 Diagnostická zpráva – etoped, psycholog a vedoucí vychovatel zařízení 

vypracují v případě diagnostického pobytu do osmi týdnů po příchodu dítěte 

diagnostickou zprávu, která bude obsahovat kompletní psychologickou a 

etopedickou diagnostiku. 

 U ostatních dětí se zhodnotí případné maladaptivní procesy, zapojení do 

skupiny, komunikační dovednosti dítěte, roli dítěte ve skupině (případné 

náznaky šikany ze strany ostatních dětí) zvládání režimových pravidel, kontakt 

se zákonnými zástupci. U diagnostikovaných dětí přijatých z jiných zařízení má 

tato zpráva podobu zápisu v PROD. 

 

Za organizaci diagnostického pobytu a vypracování diagnostické zprávy 

zodpvídá Mgr. Nováková Ivana. 

 

Tři výchovné skupiny jsou tvořeny podle osobnostních vlastností dětí a 

podle zvoleného programu. Každá výchovná skupina je vedena dvěma 

kmenovými vychovateli, s výchovnou prací pomáhá podle potřeby asistent 

pedagoga. Noční služby vykonávají 2 asistent pedagoga.  

 

Pracovně výchovná skupina:  pracuje v časovém rozmezí 8:00 – 13:00 

hodin pod vedením kmenové vychovatelky (s možností střídání s ostatními 

odbornými vychovateli. V případě nutnosti (např. vysokého počtu dětí) je 

k dispozici asistent pedagoga. 
 

 
Aktuální rozdělování nově příchozích dětí do skupin, včetně písemného 

záznamu má na starosti vedoucí zařízení ve spolupráci s odbornou 

vychovatelkou: Lenka Šutorková. 

 
Za aktualizace rozmístění dětí na pokojích na vychovatelně zodpovídá 

odborná vychovatelka: Ilona Matoušková Dis. 
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Ubytování dětí na pokojích po příchodu do zařízení, konzultují odborní 

vychovatelé s etopedem zařízení při pedagogické poradě ještě před příchodem 

dítěte. Při ubytování se zohledňuje aktuální stav dítěte, etopedická a 

psychologická zpráva z diagnostického ústavu, dynamika skupiny i jednotlivých 

pokojů, požadavky na studium (studentka střední školy, výtvarných oborů). 

 

 

 PROD – za tvorbu individuálního plánu rozvoje osobnosti zodpovídá 

klíčový pracovník. Dítě při vstupu do zařízení vyplňuje za pomocí vychovatele 

sebehodnotící dotazník, kde si stanovuje vlastní cíle při pobytu v zařízení, dále 

jsou na základě diagnostiky zpracovány cíle práce s dítětem i odborníky. S cíli a 

způsoby práce je seznámeno nejen dítě, ale také rodič a soc. kurátor. Cíle se 

mohou v průběhu pobytu měnit dle aktuální situace a potřeb dítěte, změna je 

vždy zaznamenána do PROD. Plnění PROD se pravidelně vyhodnocuje na 

týdenních poradách týdenním hodnocením, dále písemným měsíčním 

hodnocením kmenovým vychovatelem a půlročním vyhodnocováním klíčovým 

pracovníkem a případně odbornými pracovníky. Dítě také v průběhu a v závěru 

pobytu vyhodnocuje formou dotazníku plnění svých cílů. 

 

Výchovná práce je organizována průběžně poradami každý týden ve středu, 

kde jsou vytvářeny týdenní plány práce, za jejich řádné zveřejnění zodpovídá 

Petra Bukáčková, dále komunitním systémem a spolusprávou dětí, dále pokyny 

vedoucího pracovníka. Každý den ve školním roce probíhá minimálně jedna 

zájmová aktivita, relaxační a sportovní aktivita, příprava na vyučování. 

Prázdninový a víkendový program tvoří sportovní, výjezdové, kulturní a 

relaxační aktivity. 

 

Terapeuticko-výchovnou činnost provádí etoped - skupinovými a 

individuálními aktivitami, psycholog - individuálními terapeutickými 

aktivitami. 

Práci výchovně terapeutickou ve skupině (každé pondělí) zajišťuje etopedi – 

psychoterapeuti (Jirout, Nováková) 

Zápisy z psychoterapeutické skupiny má na starost: Mgr. Jirout Milan 

 

Minimální preventivní program pracoviště  vytváří a realizuje etoped společně 

s metodikem prevence : Mgr. Milan Jirout 

 
Vedení  pracoviště: vykonává pověřená ředitelka Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. 

Průběžně kontroluje práci týmu. Práci řídí na každotýdenních poradách – velká 

porada (pro všechny zaměstnance) ve středu ve 13:00 hodin nebo na malé 

poradě – středa 15:00 hodin. Střídání velkých a malých porad je v intervalu 
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1x14dnů; velkých komunitách, informacemi v žurnále /Evixu/, písemnými 

pokyny a dále každodenním kontaktem s dětmi a vychovateli. 

  

Velká komunita -  integruje činnost výchovnou s prací pedagogického týmu – 

koná se každou středu v 16:30 za účasti všech dětí a výchovného týmu. 

 

Malá komunita – probíhá každý den ve 20:00 hodin s odbornými vychovateli 

ve službě. Na této komunitě se probírají běžné záležitosti dne, sdělují se zážitky, 

řeší drobné rozmíšky způsobené společným soužitím. 

Z výchovné činnosti se sdělují zpětné vazby k aktuálním situacím a to jak 

pozitivní, tak negativní. 

 

PROGRAM  VÝCHOVNÉ  ČINNOSTI – výstupy ze získání jednotlivých 

dovedností jsou zaznamenávány do osobního Portfolia 

 

Získávání a zdokonalování klíčových kompetencí  
 

 
Výchovný program odloučeného pracoviště prolíná průřezově všemi třemi 

programy, metodami a typy výchovy působí na vytváření a posilování 

především těchto osobnostních kompetenci dítě: 
 

1. Kompetenci k učení, k práci 

2. Kompetenci k řešení problému 

3. Kompetenci komunikativní 

4. Kompetenci sociální  

5. Kompetence občanské 

6. Kompetence pracovní 

 
 

1. Kompetence k učení : 

 
- Výuka v ústavu neprobíhá, učební kompetence pomáháme rozvíjet 

kmenovým školám dětí podporou přípravy na vyučování. 

 

-  Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování dětí metodami a 

formami práce, které umožňují přímou zkušenost a propojenost s civilním 

životem.  

 

- Vyhledávání informací, chápání jejich smyslu a využití v praxi, 

ověřování znalostí (řízení vlastního učení). 
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- Uvádění znalostí do vzájemných souvislostí v rámci denního programu 

 

- Podpora přípravy na vyučování ve studijním programu posilující  

samostatnost a schopnost zorganizování činnosti. 

 

- Podpora vlastního úsudku, tvořivosti, umění 

diskutovat,zodpovědnosti,respektu k postoji  druhého. 

  

- Poznávání vlastních možností, vedení dětí k sebehodnocení v učení i 

v životní orientaci – sebereflexe. 

 

- Rozvoj kognitivních dovedností – vedení vnitřního dialogu jako způsobu 

podpory vlastního chování, reflektování vlastního chování z pozice okolí, 

podniknutí kroků k řešení vlastního chování – zvládání impulsů,stanovení 

cílů, promýšlení důsledků chování, porozumění normám chování –

pozitivní názor na život,projevení sebejistoty – realistická očekávání od 

sebe sama. 

  

- Učení se důvěře ve vlastní schopnosti v reálné rovině. 

- Podpora sebehodnocení – reálného, adekvátní sebedůvěry na základě  

reálných kognitivních procesů. 

 

Osvojení si předpokladů k celoživotnímu učení. 

 

- Rozvoj vztahu k práci, posílení pracovních návyků. 

 

- Posilování potřeby pracovat, mít radost z výsledků práce. 

 

- Práce jako pomoc druhému. 

 

- Práce jako zdroj obživy. 
 

 

2. Kompetence k řešení problémů  

 

- Rozumová výchova, podpora k logickému myšlení, k řešení problémů –     

zvolené formy práce prolínají všemi metodami a typy výchovy. 

 

- Práce s informacemi z různých zdrojů. 
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- Posilování odolnosti a motivace uvažovat,s rovnávat, hodnotit,nevzdávat 

se. 

       - Schopnost problém postihnout, definovat. 

 

-Samostatné rozhodování, zvažování důsledků svého rozhodnutí, nesení 

zodpovědnosti za své rozhodnutí. 

  

3. Kompetence komunikativní 
  

- Výstižné, souvislé a kultivované formulování svých myšlenek. 

- Naslouchání názoru druhého, ohleduplné vedení diskuze. 

- Ovládání problematiky emocí, rozpoznání jejich vlivu na komunikaci, 

zvládání  vlastních emocí – komunikovat nad věcí, eliminování kritiky 

druhého. 

- Zvládání dovednosti vést diskuzi. 

          - Slušnost ve vyjadřování názorů a postojů. 

- Využívání informačních technologií. 

- Porozumění potřebným textům a informacím. 

 

          4.Kompetence sociální  

 

- Orientace v mezilidských vztazích, uvědomění si zpětné vazby svého 

chování a jednání v okolí. 

-  Rozpoznání nevhodného a rizikového chování,uvědomění si jeho 

důsledků. 

 

- Zvládání vztahů – větší schopnost analyzovat a chápat vztahy 

 - Řešení konfliktů, názorová různost -tolerance 

     - posilování asertivního jednání. 

     - nácvik a posilování empatie. 

                                 - zainteresování na vyšší spolupráci s ostatními a  pomoci    

    druhým 

             - pozitivní komunikace s druhými. 

     - podpora zodpovědnosti za vztahy. 

     - učení se spolupracovat.  

 

 

 - Budování pozitivního hodnotového systému jednotlivých dětí. 

 - Zvládnutí náhledu na svoji rodinu, vztahy k členům rodiny, na situaci  

nařízení ústavní výchovy. 

    

- Zvládání péče o domácnost. 
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- Příprava jídel, nákup potravin, rozpočet na vaření. 

- Rozpočet domácnosti. 

- Péče o oblečení. 
 

5. Kompetence občanské 

   

  -orientace v právních a zákonných normách. 

  -orientace v multikulturním světě. 

  -zvládání komunikace s úřady. 

  -zvládnutí poskytnutí pomoci druhému v krizové situaci. 

  -pozitivní postoje k ochraně životního prostředí. 
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Metody a formy výchovné práce, výchovné postupy ,  které jsou využívány 

k harmonizaci osobnostního rozvoje a získávání uvedených 

kompetencí 

 

 

Spontánní – v průběhu běžného dne – neřízené rozhovory, 

pochvaly,nápodoba,sociální učení v reálu,vzory,ideály,ukázky,příběhy. 

Verbální regulace chování: 

instrukce,pokyn,doporučení,rada,podněcování,různé formy zpětných 

vazeb. 

 

Řízené – řízené sociální učení, hraní rolí,inscenační techniky,situační 

úkolové hry 

 -nácvik konkrétních sociálních dovedností 

 Besedy, diskuze, exkurze,návštěvy knihovny,divadla,kina 
  -hry, projektové hry 

  -kvízy, soutěže 

-zájmová činnost 

  -volnočasové aktivity , ruční práce,vaření, 

  -sportovní aktivity 

-zátěžové aktivity   

-relaxace 

  -výroba a prodej výrobků 

   
Výchovné postupy – emoční podpora dítěte, poskytování zájmu a prostoru pro 

sebeotevření se. 

-poskytování vztahové podpory /s přiměřenou reflexí pedagoga/ 

-posilování samostatnosti, nepoužívání direktivních metod, zažívání kooperace. 

-posilování kompetencí vlastními silami zvládat svůj život 

-podpora schopnosti se rozhodovat, nevinit za svá rozhodnutí okolí,nést 

zodpovědnost za své rozhodnutí. 

-podpora aktivity a samostatnosti dívky. 

-vedení k opouštění dětských strategií. 

-posilování autokorektivních jednání. 

-pomoc při vytváření sebenáhledu na své chování – od verbálního přes 

produktivní až po efektivní/ chovat se sociálně přijatelně bez vnější regulace/. 

 
Formy výchovné práce – individuální práce, skupinová práce 

       

Výchovné zásady 
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-jasná a srozumitelná pravidla 

-jasné a srozumitelné a časté pozitivně konotované zpětné vazby 

-podpora vzájemné důvěry 

-práce na principu dohody/krátkodobé kontrakty/ 

-převaha pozitivně stimulujících prvků 

-odlišení emoce a chování jedince a jeho jednání/nejsi špatná,ale to,co 

děláš je špatné; nemám tě rád  X  nelíbí se mi, co děláš.    

-pedagog je modelem chování – dělej, jak dělám, ne jak říkám 

-průběžná motivace dítěte 

-podpora sebereflexe 

-individualizace 

 

VÝCHOVNÉ  ČINNOSTI 

 

 Rekreační činnosti a volnočasové aktivity 

 

 

Výchovné cíle : 
uplatnění kompenzační funkce rekreace, relaxace 

                           odstranění únavy z jednostranného zatížení organizmu, 

                         smysluplné využívání aktivního odpočinku. 

 

 

Hlavní činnosti :  
individuální a kolektivní tělovýchovné činnosti 

pohybově řízení a spontánní hry v přírodě, vycházky do 

přírody. 

   sběr lesních bylin a jiných plodin 

   účast na zábavných akcích rekreačního charakteru 

   návštěvy kina, divadla,sportovních akcí apod. 

   výlety rekreačního charakteru a to i s cíleným programem 

   společenské hry 

   poslech hudby, tanec, výtvarné techniky 

 

Očekávané kompetence:  
pochopení podstaty aktivního odpočinku 

    poznání vhodných relaxačních technik a umění jejich využití 

   přirozená redukce stresu, úzkosti, napětí 
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 Příprava na vyučování 
 

Výchovné cíle : 
 

doplnění vzdělávací činnosti školy 

rozvoj vědomostí, dovedností a návyků získaných při 

vyučování 

pěstování smyslu pro povinnost a zodpovědnost 

odpovědnost k ostatním a pomoc slabším 

 

 

Hlavní činnosti: 
 

pravidelné vypracovávání písemných a ústních domácích 

úkolů 

osvojování základních technik učení se 

práce s odbornou knihou, internetem, se sociálními sítěmi 

  osvojování návyků samostatné práce 

  upevňování vědomostí a návyků zábavnou formou 

  kontrola úrovně vědomostí a dovedností 

prohlubování poznatků získaných ve škole při vycházkách, 

exkurzích,zájmové činnosti 

  spolupráce se školou, kontrola výukových výsledků 

   

Očekávané kompetence: 
  znalost a práce podle základních technik učení 

  umění si zorganizovat práci tak, aby byla efektivní 

  zvládání  práce samostatně , pravidelně 

  schopnost pracovat v kolektivu a pomáhat druhým 

 

 Zájmové   činnosti 
 

Výchovné cíle: 
 

vzbuzování zájmu o rukodělné činnosti 

zařazování aktivit na ochranu přírody, 

pěstitelství,chovatelství 

rozvíjení čtenářských a literárních dovedností, kultury 

slovního projevu, estetického projevu,výtvarných a 

hudebních dovedností 

budování vztahu k okolí 
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kultivování společenského chování 

upevňování tělesné zdatnosti, rozvíjení sportovních 

dovedností, aktivního pohybu 

upevňování komunikačních dovedností, zvládání práce na 

internetu 

 

Těmto činnostem se mohou děvčata věnovat v rámci skupinové činnosti 

nebo zájmových kroužků – denně mají možnost výběru z několika aktivit. 

 

 

 

Hlavní činnosti  a zájmové aktivity 

 

pracovně technické 
  zhotovování výrobků z různých materiálů včetně přírodních 

  drobné opravy v domácnosti 

  základy šití, šití povlečení 

  drobné úpravy oděvů  

základy vaření, rozpočet pro domácnost,vaření pro celou 

skupinu 

 pravidelný kroužek vaření pondělí 17 hod. 

                               vaření každý čtvrtek pro celý ústav – normování, nákup  

potravin, vaření 

   pravidelný úklid celého ústavu – úterý dopoledne 

 

přírodovědné 
  pozorování přírody 

  práce na zahradě, pěstování zeleniny,květin 

  vycházky, výlety do přírody,návštěva ZOO,botanické zahrady 

  ochrana přírody, chování v přírodě 

  chování zvířat podle možností ústavu, péče o zvířata 

 

společenskovědní 
neformální rozhovory o knize, TV pořadu,filmu,internetové 

informaci 

   

četba knih a časopisů 

  beseda s významnou osobností 

  sledování tisku a ostatních dostupných masmedií 

oslavy tradičních lidových svátků s uplatněním regionálních 

prvků 
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  besedy/neformální/o politické situaci 

  společensko právní diskuze  

 

 

 

komunikační technologie  
                              práce s internetem, sociální sítí 

 

estetické - výtvarné  
                        malba,kresba 

práce s hlínou,práce s hlínou na hrnčířském kruhu 

koláže 

moderní výtvarné techniky  

      

-hudební 
poslech hudby 

jednoduchá hra na hudební nástroje 

zpěv s doprovodem i bez doprovodu 

tanec 

hudební hry 

návštěv y různých druhů koncertů 

 pravidelný hudební kroužek středa 19 hod. 

-literárně dramatické 
společná i individuální četba  

návštěvy divadelních a filmových představení 

recitace, dramatizace 

kultivace slovního projevu 

aktivní dramatizace 

  

 
sportovní činnosti 

 

kondiční, zdravotní a relaxační cvičení 

posilování 

pohybové hry 

míčové hry 

běh, běh na lyžích 

cykloturistika 

turistika 

plavání 
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jízda na koni 

kulečník 

stolní tenis, stolní fotbal 

zimní sporty 

plavení po řece – rafty 

    tanec 

    lyžování, snowboarding 

 

dopravní a brané 
poučení o protipožární ochraně 

aktivní znalost zásad první pomoci 

táboření, orientace v přírodě 

ochrana při přírodních katastrofách 

seznámení s dopravní tématikou 

zásady bezpečnosti chování v objektu 

na silnici,při cestování 

 

 

Očekávané kompetence: 
   

schopnost smysluplného využívání volného času 

aktivní přístup k sebeuspokojení na základě vlastní 

pozitivní aktivity 

    prožívání pocitu vlastní úspěšnosti 

    schopnost  rozlišit aktivní jednání od pasivity 

 

 

Sebeobslužné, organizační činnosti a péče o zdraví 
 

Výchovné cíle : 
 

Zvládání samostatného života s výhledem na osamostatnění se s následným 

zařazením do společenského,kulturního a pracovního života. 

 

 

 

 

 

Hlavní činnosti: 
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  péče o oblečení, drobné opravy 

  praní prádla, péče o povlečení 

udržování pořádku v osobních věcech 

příprava jídel 

péče o čistotu a estetický vzhled 

péče o malé děti a pomoc slabým 

péče  o nemocné 

ochrana zdraví a předcházení úrazů 

hospodaření s finančními obnosy – kapesné, výživné 

aktivní účast při nákupech potravin, oblečení 

příprava oslav – narozenin, svátků,výzdoba 

aktivní účast při plánování života v zařízení 

vyřizování jednoduchých úředních záležitostí 

                    péče o zdravý životní styl 

  péče o život bez abúzu návykových látek, předcházení závislostem 

  péče o osobní hygienu 

předcházení nechtěnému otěhotnění, antikoncepce,gynekologická 

zdravotní péče 

  kultivování života ženy, příprava na zdravý partnerský život 

 

Očekávané kompetence: 
sociální kompetence k praktickému životu, zvládání rodinného a 

partnerského života 

  

 

Reedukační činnosti, psychoterapeutické aktivity 

 

Cíle :  
poznání sebe sama, náhled na sebe a své rizikové chování 

  práce se svojí emocionalitou 

  oddálení nezdrženlivé potřeby momentálního uspokojení 

  sebeovládání 

  postupné přebírání odpovědnosti za své chování 

  zvládání konfliktů a agresivity 

  překódování stávající hodnotové orientace 

  

 

  

 

Hlavní činnosti : 
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  nácvik dovedností potřebných pro efektivní chování 

  stimulace, přesvědčování, organizace chování 

modelové vytváření vhodných podnětů 

aktivní sociální učení 

vytváření přiměřených vzorců jednání 

harmonizace osobnosti 

podpůrné psychoterapeutické aktivity – individuální rozhovory, 

skupinové terapeuticky zaměřené aktivity 

výpomocné práce v ÚSP zaměřené na problematiku jiného druhu 

postižení 

 

Očekávané kompetence : 
  sebepoznání 

  autoregulace svého chování 

schopnost zvládání životních situací, agresivního chování, 

sebenáhled,přiměřené  

sebehodnocení, navazování kladných sociálních vztahů, plné 

uplatnění v civilním životě, zodpovědnost za své rozhodování a 

chování 
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Zájmové a reedukční aktivity v rámci týdenního rozvrhu 
 

Pondělí :   psychoterapeutická skupina 

                    úklidy pokojů 

  malá komunita 

 

Úterý :  zájmové aktivity: pečení, vaření 

  volné vycházky 

  malá komunita 

 

Středa: velká komunita 

   

Čtvrtek:  sportovní aktivity (posilovna, bazén, bruslení atd.) 

   volné vycházky 

   malá komunita 

 

Pátek: knihovna 

            relaxační aktivity 

            volné vycházky 

  malá komunita 

 

Sobota :  celodenní výjezdové, sportovní, kulturní aktivity, řízené zátěžové a                     

diagnostické aktivity 

 

Neděle:  relaxace, volné vycházky.  

 

Konkrétní výjezdové a jiné významnější aktivity jsou rozepsány v MPP – 

příloha plánu. 
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Personální obsazení 
 

Ředitelka:   
Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. 

 

Zástupce ředitelky:   
Mgr. Ivana Nováková  

 

Sociální pracovnice:  Mgr. Šárka Labová (1,0 úv.) 

 

Pedagogové: 

 

Vedoucí vychovatel: Mgr. Ivana Nováková (1,0 úv.) 

 

Skupina S1  
kmenoví vychovatelé: Bc. Monika Škvrnová (1,0 úv.), Miroslav Jureček (1,0 

úv.) 

Skupina S2  
kmenoví vychovatelé: Lenka Šutorková (1,0 úv.), Ilona Matoušková, Dis. (1,0 

úv.) 

Skupina S3  
kmenoví vychovatelé: Bc. Pavel Surma (1,0 úv.), Mgr. Lucie Šabatová (1,0 úv.) 

 
 

PVS: Lucie Šabatová, Monika Škvrnová 

 

 

asistenti pedagoga:  Bc. Eliška Karalová (1,0 úv.),  Helena Soukupová (1,0), 

Lenka Štorková (1,0 úv), Mgr. Lucie Šabatová (0,5 úv), Petra Bukáčková (1,0 

úv.), Magdalena Diblíková (0,30 úv.), Markéta Krčková (0,5 úv.). 

  
etopedi: Mgr. Milan Jirout (0,3 úv.) 

   
psycholog: Mgr. Petra Švecová  (0,5 úv.) 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

 
Účetní:                      Ilona Bartheldiová (1,0 úv.) 

Administrativa:       Iva Doskočilová (0,5 úv.) 
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Rozdělení výchovných a výchovně provozních  kompetencí a zodpovědností 
 

Každý pedagogický pracovník tímto rozdělením za svěřené úkoly plně 

zodpovídá: 

 

Soňa Křížová : ředitelka 
          koncepce a koordinace činnosti ústavu – vedení pracoviště 

 koordinace spolupráce s OSPOD, DÚM, rodiči a ostatními institucemi  

          péče o počítačovou síť, správce EVIXu 

          péče o stážisty a studentské praxe  

          BOZP zaměstnanců 

 projektová a grantová činnost 

 zodpovědnost za proškolení děvčat BOZP kuchyň a pracovní přístroje 

 péče o přístroje a nákladnější pomůcky 

 vedení rekvalifikační agendy 

          výchovná činnost individuální a skupinová 

 speciálně pedagogická činnost (práce individuální, skupinová, 

 terapeutická, vstupní  pohovory, etopedické zprávy, práce s rodinou, 

 příprava na život po zletilosti, profesní příprava) 

 zodpovědnost za místnost č. 201 

 

          Ivana  Nováková: zástupce ředitelky 
kontrola vedení zápisů denního plánu PVS 

          koordinace spolupráce s externími školami 

výchovná činnost individuální a skupinová 

 speciálně pedagogická činnost (práce individuální, skupinová, 

 terapeutická, PROD, vstupní pohovory, etopedické zprávy, práce 

 s rodinou, profesní příprava) 

koordinace spolupráce s OSPOD, DÚM, rodiči a ostatními institucemi 

koordinace týmu odborníků etopedů a psychologů a předávání informací 

pedagogům 

vedení psychoterapeutické skupiny 

organizace vzdělávacích aktivit, besed, školení pro pedagogy i klienty 

organizace zátěžových výjezdů a sobotních zátěžových programů 

zodpovědnost za místnost č. 202 

  

 Miroslav Jureček :  
Kmenový vychovatel, výchovná činnost individuální a skupinová  

sportovní a zátěžová výchovná činnost 

 arteterapeutická činnost, keramická dílna, hrnčířský kruh 
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 péče o výtvarné a sportovní pomůcky, rafty 

 zodpovědnost za interní pokladní knihu a kasu 

 zátěžové sportovní aktivity - rafty 

 organizace služeb vychovatelů 

 

Monika Škvrnová: 
 Kmenový vychovatel, výchovná činnost individuální a skupinová  

          společenská výchova, rodinná výchova,vaření, zdravotní výchova 

 pracovní výchova 

 vyplácení kapesného ve spolupráci s Lenkou Šutorkovou 

 zátěžové sportovní aktivity – rafty 

 vedení a plánování programu rozvoje pracovněvýchovné skupiny Dílna 

 vedení knihovny oddychové literatury 

 péče o místnost horní kuchyňka 

 

 Pavel Surma: 
 Kmenový vychovatel, výchovná činnost individuální a skupinová  

          společenská výchova, rodinná výchova,vaření, zdravotní výchova 

 pracovní výchova 

 zátěžové sportovní aktivity – rafty 

 péče o sportovní pomůcky a jízdní kola 

 péče o klíčky ke skříním a jejich rozdělování 

 péče o autoprovoz 

 

 Ilona Matoušková: 
 Kmenový vychovatel, výchovná činnost individuální a skupinová     

 společenská výchova, rodinná výchova, vaření, zdravotní výchova 

 pracovní výchova 

 vede odbornou knihovnu ústavu včetně  učebnic a zápisu půjčených knih 

 péče o šicí stroje 

 péče o místnost- horní chodba a hala 

 

 Lucie Šabatová: 
 Kmenový vychovatel, výchovná činnost individuální a skupinová  

          rodinná a společenská výchova, vaření 

zdravotník, vedení zdravotnické dokumentace 

 kulturní výchova, vede kroniku ústavu 

 vedení a plánování programu rozvoje pracovněvýchovné skupiny Dílna 

 péče o místnost č. 101 
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Lenka Šutorková: 
 Kmenový vychovatel, výchovná činnost individuální a skupinová  

 rodinná výchova, vaření, společenská výchova, turistika 

 vaření 

 vyplácení kapesného ve spolupráci s Monikou Škvrnovou 

 aktualizace obsazení výchovných skupin (písemný zápis)  

 hospodaření a příprava stanov FKSP 

 evidence a obstarávání darů k výročí zaměstnanců 

 zodpovědnost za místnosti č. 205 a 208 

   

 Helena Soukupová: 
 odpovědnost za sklad oděvů a místnost č.102 

  

 Eliška Karalová: 
 odpovědnost za místnost č. 206 a 207 

 

 Markéta Krčková: 
 odpovědnost za místnost č. 203 P 

 

 Petra Bukáčková: 

 odpovědnost za místnost č. 210 - PC místnost 

 tisk týdenních plánů a vedení nástěnky 

 

 Lenka Štorková: 

 odpovědnost za místnost č. 210 – společenská místnost  a 203 L 

 péče o květiny 

 

 Věra Stodolová: 
 zodpovědnost za místnost č. 204 a 209 

 

 

Helena Soukupová, Magdalena Diblíková, Markéta  Krčková, Petra 

 Bukáčková, Eliška Karalová, Lucie Šabatová, Lenka Štorková, Věra 

 Stodolová: 

          vedení knihy léků 

 vedení evidence přítomných děvčat v žurnále 

 péče o společenské hry 

 úklid vychovatelny a společných prostor 

          úklid kuchyňky  

          příprava nápojů do barelů, mytí termoportu 

 aktualizace jízdních řádů 

          fasování potřebného materiálu 
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    organizace stravovacího systému děvčat (svačiny, večeře – dovoz a 

 výdej, snídaně – dohled) a ranní hlášení stravy ve školní jídelně 

 

Milan Jirout : 
 zátěžové programy, výjezdové aktivity 

 psychoterapeutická skupina 

vypracování a realizace Minimálního preventivního programu (metodik 

protidrogové prevence) 

 

Petra Švecová: 
psychologické testování 

organizace zátěžových výjezdů a sobotních zátěžových programů 

 

Šárka Labová 
          agenda soc. pracovníka 

 evidence a koordinace strav. systému dětí i zaměstnanců 

 doprovázení dětí k lékařům a na úřady 

 zodpovědnost za místnost č. 103 P 

 

          Iva Doskočilová 
 vedení skladu 

          administrativa zdravotní + spisová (vč. vedení Knihy úrazů) 

          péče o služební automobily, technické kontroly, dotankování ap. 

 zodpovědnost za místnost č. 103 L 

 

Další zodpovědnosti za pomůcky: 

 

Drobné pomůcky na ruční práce a šicí stroje:  zodpovídá Matoušková 

Pracovní oblečení: zodpovídá Soukupová   

Sportovní pomůcky : technický stav kontroluje Jureček a Surma 

Kontrola provozu zařízení a PO  a BOZP : firma  Skala 

Inventarizační komise:  S. Křížová, I. Nováková, E. Karalová  

Vedení autoprovozu : Surma Pavel 
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Vzdělávání a seberozvoj pracovníků 
 

Supervizní práce – bude probíhat ve šestitýdenních intervalech 8x za rok, 

 supervizor - MgA. Viktor Dočkal 

 

Psychoterapeutické vzdělávání  
  

- Jirout, Nováková, Švecová-  jednodenní terapeutické semináře VČ PT institutu 

 Mgr. Milan Jirout – supervize k výcviku v rodinné terapii, Praha 

 Mgr. Petra Švecová - psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (5-letý), 

IVGT Praha, individuální i skupinová supervize u MUDr. Eleny Křivkové   

 Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. - systemický výcvik (5-letý) 

 

Studium VŠ a specializační: 
 

Mgr. Soňa Křížová – specializační studium k rozšíření magisterského titulu, 

speciální pedagogika, MU Brno, 3.roč., absolutorium 

 

Magdalena Diblíková – MU Brno,  Bc. Program, 3. roč Spec. pedagogiky 

 

Bc. Eliška Karalová – studium asistentů pedagoga 

 

Lenka Šutorková - Speciální pedagogika pro vychovatele, 2.roč., absolutorium 

 

Miroslav Jureček – další vzdělávání ve výtvarných aktivitách 

 

Matoušková, Štorková, Soukupová, Karalová – kurz efektivní komunikace 

 

Další vzdělávání: 
- účast pedagogických pracovníků na exkurzích v ústavech  odlišných režimů, 

v DÚM, v zařízeních sociální péče, OSPODech, konference, semináře, 

workshopy   

     zodpovídá: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. 

 

- vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků na témata protidrogová a šikany 

     zodpovídá: Mgr. Ivana Nováková 

      

Každý pracovník vypracovává svůj osobní plán profesního růstu na školní rok 

2017/2018,  v půlce září jej předkládá vedoucímu pracovníkovi a na konci 

školního roku jej společně vyhodnotí. 

Tyto plány jsou součástí Plánu činnosti zařízení na školní rok 2017/2018. 
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Spoluspráva dětí: 

 

Spoluspráva dětí se schází s vedoucím pracovníkem nebo jeho zástupcem 

zpravidla 1-2 x do měsíce, v případě potřeby ale může být schůzka kdykoliv je 

to nutné. 

Za každou výchovnou skupinu si děti zvolí svého zástupce na první velké 

komunitě na začátku školního roku. Spoluspráva se schází po velké komunitě, 

nabízí program na víkend, dává podněty, vznáší dotazy. 

Záznam o setkání je proveden písemně do záznamového sešitu vč. řešení 

problémových záležitostí a svým podpisem stvrdí záznam všichni zúčastnění. 

 

 

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti zpracoval:  Mgr. Ivana Nováková 

 

Přílohy : 

 

Plán činnosti psychoterapeutické skupiny: Mgr. Milan Jirout, Mgr. Ivana 

Nováková 

Minimální preventivní program : Mgr. Milan Jirout, zodpovídá za realizaci 

 

Plán činnosti PVS zpracovala: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D., zodpovídá za realizaci 
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Plán psychoterapeutické skupiny pro školní rok 2017/2018 

 

 

Terapeuti: Ivana Nováková, Milan Jirout 

 

Časový harmonogram: říjen 2017 – květen 2018; každé pondělí (17,00 – 18,00 

nebo dle aktuálních příjezdů ze škol). 

 
Počet členů skupiny: 6 – 8 

 
Typ skupiny: polouzavřená skupina v případě otevření psyterapeutické skupiny 

nebo otevřená skupina zaměřená na společné aktivity (hry, soutěže, edukace, 

kulturní aktivity ad.). 

 

Náplň práce: 

 
1. pololetí: volba členů skupiny, seznámení se smyslem skupinové práce, 

pravidla skupiny, rizika skupiny, nastartování dynamiky skupiny.Podpora v 

rámci obligatorní výchovy, zvládání běžného provozu v ústavu, mezilidské 

vztahy, prosazování potřeb, pravidla jejich dodržování a porušování, rodina. 

 

 Speciální aktivity: smrt jako existenciální téma (návštěva hřbitova); 

adventní spirála (umění slavnosti, duchovní témata). Návštěva vybrané kulturní 

akce (kino, divadlo). 

 

 

2. pololetí: osobnostní růst, práce s emocemi, zvládání konfliktů, vztahy k 

autoritě, konstruktivní kritika, plány a sny, život perspektivou mýtu, kvalita 

vztahů ad. 

 
 Speciální aktivity: návštěva koncentračního tábora v Terezíně (téma 

DOBRA  A ZLA), dvoudenní výlet na inspirativní přírodní nebo kulturní místo 

(hory, jeskyně, město), návštěva vazební věznice v Hradci Králové (zločin a 

trest). 

 

  

Jednotlivé činnosti budou zapsány v zápisech ze skupiny, včetně 

hodnocení jednotlivých účastníků.  

Práce terapeutů bude intervizována diskuzí a zápisem po každé skupině 

oběma terapeuty. Supervize nebude naplněna. 
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Závěr: Cílem skupinové práce je využít prostoru a času, který se 

nařízením ústavní výchovy otevřel, zintenzivnit práci dětí na svém seberozvoji a 

sebepoznání, nahlédnout self-pracovat s ním a utvářet ho podle svých vlastních 

představ. Dále vytvořit plaformu pro rovnocennou diskuzi mezi dětmi a 

dospělými v rámci důvěry a bezpečí; akceptace odlišných nebo protichůdných 

názorů, seberozvoj. Pomoc při zpracovávání obtížných nebo traumatizujících 

témat z minulosti nebo současnosti. A v konečném důsledku nabídka času navíc 

pro ty, kteří o něj mají zájem. 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 1. 9. 2017  Nováková, Jirout 
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Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 

 

 

 

Úvod 

 

Charakteristika zařízení: Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, t.č. 

ve Vysokém Mýtě je školské zařízení vykonávající obligatorní výchovu 

pro dívky ve věku 15 – 18 let s poruchami chování. Aktuálně ústav sídlí 

v pronajaté budově internátu (I. patro) a další 2. patra jsou obsazena 

středoškoláky v rámci týdenního internátu. V rámci tohoto uspořádání je 

zvýšené riziko jen obtížně kontrolovatelných kontaktů mezi dětmi 

z ústavu a dětmi z internátu. 

Budova se nachází poblíž centra města a u průtahu hlavní silnice R36 

městem. Dalším možným rizikovým faktorem je několik sociálně 

vyloučených lokalit ve městě.  

 

Zařízení je tzv. otevřeného typu, tzn. ,že dívky nedochází do školy 

v zařízení, ale využívají přirozené nabídky středoškolského vzdělávání 

v blízkém okolí, ale i v rámci Pardubického a Královéhradeckého kraje. 

 Kapacita zařízení 24 dívek. 

 

 

 

 
Soubor pravidel pro zvýšení bezpečnosti dětí v ústavu a při ústavních 

akcích mimo zařízení. Příloha č.1 

Programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život- life skills. 

Programy zvláště zaměřené na rozvoj sociálních dovedností pro život – 

social skills a dovednosti sebeovlivnění – self managment. 

Formy rizikového chování. 

Příloha č. 2– konkrétní aktivity ve školním roce 2017/2018. 
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Soubor pravidel pro zvýšení bezpečnosti dětí v ústavu 

 
Problematika řešena  v rámci přílohy č.1 

 

 

 

2. Programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život 
 

Dovednosti pro život (Life-skills) : které definujeme jako schopnosti 

usnadňující adaptivní chování jedince a  pomáhající ve zvlá- dání 

každodenních problémů. Jsou to schopnosti, které umožňují dětem 

a dospívajícím chovat se zdravým způsobem, vzhledem k jejich přáním 

a potřebám. 

Při nácviku životních dovedností se děti tzv. učí „co dělat a jak to udělat“. 

Životní dovednosti významně souvisí s úrovní znalostí, osobními postoji 

a hodnotami jedince. Jejich osvojení se následně promítne v chování – 

zejména ve vztahu k  vlastnímu zdraví a  k  prevenci rizikového chování či 

dalších fyzických i psychických zdravotních problémů.  

 

Schopnost se motivovat ke zdravému způsobu života a vhodně se 

motivovat i v jiných oblastech.  

Schopnost čelit sociálnímu tlaku. 

Schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení. 

Asertivní dovednosti – zdravé sebeprosazení. 

Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí. 

Schopnost empatie a porozumění životním situacím. 

Schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl. 

Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu apod. 

Dovednosti při zvládání rizikových duševních stavů (úzkost, hněv, 

deprese, radost nebo nuda) 

Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého 

jednání. 

Schopnost se uvolnit, používat vhodnou relaxační techniku, odpočívat. 

Schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů. 

Další schopnosti pečovat o vlastní zdraví (výživa, cvičení, využívání 

zdravotní péče,    hygiena atd.). 

Mediální gramotnost – schopnost čelit reklamě a dalším negativním 

vlivům okolí. 

Schopnost racionálně hospodařit s penězi. 

Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání a dobrého 

fungování  v něm. 
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Zvládnutí přechodu do nového prostředí nebo nové situace. 

 

Rodičovské dovednosti. 

Mezi klíčová témata programů životních dovednosti u dětí a dospívajících 

patří prevence užívání alkoholu a návykových látek, plánování 

těhotenství, podpora duševní pohody a  schopnost kooperativního učení. 

 

 

 3.a)  Dovednosti sebeovlivnění (self-management skills): Schopnost 

efektivně používat strategie sebeovlivnění je dovednost, která je klíčová 

pro školní úspěch dítěte i profesní kariéru v dospělosti. 

 

Mezi jednotlivé dovednosti sebeovlivnění patří: 

Kritické myšlení  můžeme definovat jako schopnost analyzovat a objektivně 

posoudit informace a zkušenosti. Kritické myšlení pomáhá rozpoznat rizikové 

faktory, které ovlivňují naše postoje, chování a hodnoty a uvědomit si tlak ze 

strany médií či vrstevnické skupiny.  

Kreativní myšlení  umožňuje člověku, aby si prozkoumal a zhodnotil různé 

alternativy a následky svých činů. Přispívá tak jednak k rozhodování, ale 

i k samotnému řešení problémů 

Řešení problémů je důležitá dovednost ve vztahu k duševnímu zdraví 

a psychické pohodě (well-being). Jedná se o schopnost konstruktivně se 

vypořádávat s každodenními problémy a konflikty v běžném životě 

 Rozhodování napomáhá konstruktivně se rozhodovat o  důležitých oblastech 

našeho života.  

 

b) Dovednosti pro život (Life-skills):  
 

Dovednost stanovování cílů. 

Schopnost sebemotivace. 

Reflexe sebe sama 

Sebeuvědomění 

Sebehodnocení  

Sebeocenění 

Zvládání emocí, stresu 

Organizování času  

 

Sociální dovednosti (social skills): Sociální dovednosti lze definovat 

jako schopnosti adaptivního, naučeného a společensky akceptovatelného 

chování, které umožňují efektivně se vypořádat s požadavky a výzvami 

každodenního života. 
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Mezi sociální dovednosti patří zejména schopnost čelit sociálnímu 

tlaku a další dovednosti jako asertivita (zdravé sebeprosazení), empatie, 

komunikace, řešení problémů a  předvídání následků svého jednání, 

vytváření zdravé sítě sociálních vztahů, mediální gramotnost, včetně 

schopnosti čelit reklamě na návykové látky, dovednosti týkající se 

zaměstnání, zvládnutí přechodu do nového prostředí a rodičovské 

dovednosti. 

 

 

Formy rizikového chování. 
 

 

 Záškoláctví  
 

Docházka do školy je řešena v rámci rodinných skupin, kdy vždy 

klíčový pracovník sleduje denně řádné plnění školních povinností 

„svého“dítěte, je v kontaktu s pedagogickými pracovníky dané školy, 

ředitelstvím, kurátorkou a rodiči. Případné selhání se ihned řeší v rámci 

výchovných pohovorů, na komunitách.  

Prevence spočívá jednak v intenzivní komunikaci s dětmi, 

pracovníky škol, jednak vhodnou volbou střední školy, včetně důrazu na 

vlastní volbu studia dítětem. 

 

 Šikana a extrémní projevy agrese  

 
Rozvoj znalostí a dovedností je zakomponován do celoročního 

výchovného vedení. Šikanu lze rozdělit na vnitřní (v ústavu) a vnější (ve 

škole, na ulici). U dětí budou rozvíjeny tyto znalosti a dovednosti: 

 

Zná zásady asertivního jednání. 

Ví, proč má význam hledat společná řešení konfliktů. 

Rozpozná situace, které jej vyvedou z míry. 

Ví, jak se v nich orientovat a zachovat odstup. 

Zná možnosti, jak řešit mezilidské spory a konfliktní situace. 

Zná techniky, jak zvládat svůj stres a impulzivní jednání. 

Ví, co mu pomáhá ve zvládání afektů a náhlých změn nálad. 

Uplatňuje alternativy a kompromisy v řešení konfliktů. 

Umí racionálně zhodnotit své kladné a záporné vlastnosti. 

Umí odhadnout, jak by se mohl/a chovat v krizových situacích. 

Je přirozeně sebevědomé. 
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Má kladné sebepojetí. 

Používá způsoby, jak zmírnit projevy svého sobectví a egoismu. 

Umí pracovat s technikami ke zmírnění stresu a úzkosti. 

Realizuje jednoduché relaxační techniky. 

Je schopno uplatnit znalosti, schopnost asertivity a sociální dovednosti v 

jednání a mezilidských interakcích (např. dohodnout se na vzájemném 

kompromisu, hledat společná řešení, udržet si vlastní identitu v 

komunikaci se silnějším spolužákem, nechovat se destruktivně k sobě ani 

k ostatním atd.). 

Dokáže se vyrovnat se svou negativní náladou. 

Zvládá své afektivní stavy. 

 

Konkrétní programy viz. Příloha. 

 

Rizikové sporty a doprava 

 
Z hlediska sportu  jde např. o aktivity jednoznačně a vědomě 

překračující fyzické síly a možnosti dětí (např. nekvalitně připravené 

raftové sjezdy divokých řek bez potřebného vybavení a zkušeností), 

vystavování se nepřiměřenému riziku při sportu (např. snowboarding 

v lavinových polích či vysoce nebezpečných zónách nebo extrémní sjezdy 

horských kol v nebezpečném terénu bez ochranných pomůcek atd.).  

 

Rozumí významu důležitých dopravních značek. 

Vnímá své zdraví jako hodnotu. 

Zná důsledky a trvalé následky úrazů ve sportu a dopravě. 

Chápe rizika a zdrav. dopady vrcholového sportu. 

Zná svoje limity ve sportování 

Ví, jak se má zachovat v nouzové a život ohrožující situaci. 

Ví, že je zakázáno jet na kole či motocyklu pod vlivem alkoholu a jiných 

návykových látek. 

Umí poskytnout první pomoc a vyhledat odbornou lékařskou pomoc v 

případě potřeby ošetření 

Aplikuje osvojené znalosti, postoje a dovednosti ve vztahu ke sportu (tj. 

vyhýbá se rizikovým sportům, nosí přilbu a ochranné pomůcky, je 

dostatečně opatrné apod. 

 

 

 

 Prevence projevů rasismu a xenofobie  
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Má  dostatek informací o různých etnických skupinách žijících v české a 

evropské společnosti. 

Chápe v obecných souvislostech zdroje odlišnosti projevů, chování a 

jednání lidí z různých etnických skupin či minorit. 

Zná principy civilizované a demokratické společnosti. 

Zná Listinu základních práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte. 

Rozumí významu globalizace v moderní společnosti. 

Chápe příčiny a důsledky diskriminace, xenofobie a rasismu. 

Umí racionálně zhodnotit a kriticky posoudit kladné a záporné vlastnosti 

příslušníků určité národnostní menšiny. 

Používá kritické myšlení. 

Umí si vytvořit objektivní názor a nezávislý postoj. 

Realizuje komunikaci se svými vrstevníky a mladými lidmi na bázi 

vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání. 

Umí vytvářet přátelské, rovnocenné a důvěrné vztahy. 

Respektuje fyzické a psychické odlišnosti lidí z jiných etnik. 

 

Prevence rizik spojených s působením sekt a členství v nich  
 

Má dostatečný přistup k novým informacím a objektivním info. zdrojům. 

Chápe v obecné rovině význam dogmat a církevních pouček. 

Ví, jaké metody a strategie používají příslušníci sekt k získání nového 

člena.  Zná rizika spojená se vstupem do některé sekty. 

Ví, že určité rituály a sexuální praktiky nejsou slučitelné s náboženským 

přesvědčením. 

Zná v obecné rovině projevy a změny chování, které mohou být spojeny 

se členstvím v sektě. 

 

Prevence sexuálního rizikového chování  

 
Zná rozdíly mezi průběhem dospívání u dívek a u chlapců. 

Identifikuje primární a sekundární pohlavní znaky. 

Chápe tělesné a duševní charakteristiky/rozdíly příslušníků stejného a 

opačného pohlaví. 

Ví, jak probíhá zdravý menstruační cyklus. 

Pozná u sebe problémy s menstruací a pohl. orgány. 

Ví, že existuje a jak se projevuje u žen premenstruační syndrom. 

Rozumí svým emocím a prudkým změnám nálad. 

Chápe, jak probíhá vývoj dítěte uvnitř matky. 

Identifikuje, které věci mohou poškodit plod. 

Uvědomuje si rizika spojená s interrupcí. 
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Ví, kdy je člověk zralý pro sexuální styk. 

Chápe, že masturbace není škodlivá a zdraví nebezpečná. 

Ví, jak se má chovat k osobám opačného pohlaví. 

Ví, že je zakázáno (a proč) navštěvovat erotické stránky na internetu a 

sledovat filmy označené jako nevhodné pro děti a mladší 18 let. 

Rozumí tomu, proč je dětem zakázáno číst  pornografické časopisy a 

sledovat porno na PC nebo v televizi. 

Chápe, že homosexualita je přirozená a přijatelná alternativa sex.chování.  

 Zná rozdíl mezi heterosexuální, homosexuální a bisexuální orientací.  

Ví, že i heterosexuálně orientovaní lidé mohou za určitých okolností mít 

homosexuální či bisexuální fantazie a projevy.  

Má k dispozici kontakty, kam se obrátit a kde hledat pomoc v případě 

nejasností se svou sex. orientací a může požádat o radu v oblasti 

sexuálního chování. 

 

 

 Prevence poruch příjmu potravy  
 

 Zná zásady správné životosprávy, psychohygieny a zdravého životního 

stylu. 

  Chápe hodnotu vlastního zdraví a tělesné pohody. 

  Je si vědomo svých předností a nedostatků týkajících se vzhledu. 

 Ví, jak identifikovat poruchy příjmu potravy – u sebe i druhého člověka.  

 Zná doporučený poměr mezi energetickým příjmem a výdejem/den.  

 Zná výživovou pyramidu.  

 Chápe nevýhody instantních a chem. upravených potravin.  

 Zná škodlivé dopady časté konzumace jídla z rychlého občerstvení.  

 Rozumí významu zdravé výživy v prevenci obezity, nemocí zažívacího 

traktu a nádorových onemocnění.  

 Zná negativní důsledky poruch příjmu potravy na možnost těhotenství. 

 

 Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání dětí  
 

Rozumí tomu, jakou péči mu mohou rodiče vzhledem ke svým finančním 

a časovým možnostem poskytnout. 

Zná znaky rodičovského týrání, zanedbávání či sex. zneužívání u sebe i 

ostatních dětí. 

Chápe, jak funguje a projevuje se zdravá sexualita. 

Má přehled o jednotlivých sex. poruchách a dysfunkcích. 

Ví, že je nutné ohlásit ve škole nebo na policii projevy týrání či sex. 

zneužívání u sebe či svého spolužáka/ kamaráda. 
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Zná strategie a techniky, jak se bránit vyhrožování, cit. vydírání, 

zesměšňování, nátlaku a snaze o manipulaci. 

Ví, jak předcházet znásilnění 

Ví, že má nárok požádat sociálněprávní orgány o pomoc při ochraně 

svých práv. 

Ví, kam má nahlásit zjištěné týraní a sex. zneužívání. 

 

Prevence v adiktologii 

 

Zná chemické, biologické, zdrav. a sociální účinky drog. 

Zná základní motivy, proč lidé experimentují s drogami. 

Identifikuje specifické účinky návyk. látek na mozek a psychické procesy 

a stavy. 

Rozpozná krátkodobé a dlouhodobé účinky drog na tělesné a kognitivní 

funkce. 

Má znalosti o školních předpisech týkajících se užívání drog. 

Chápe právní důsledky užívání, uchovávání a distribuce drog. 

Orientuje se v základní trestní problematice drog. 

Zná pozitivní vliv relaxace, duševní hygieny a aktivního odpočinku na 

zdraví. 

 

 

Závěr: konkrétní realizace aktivit vedoucí k osvojení si znalostí a 

dovedností v rámci prevence MPP je vedena jako zvláštní příloha. 

 

 
V průběhu školního roku bude probíhat spolupráce s nevládními organizacemi 

SKP-centrum a Pestallozi centrem v rámci programů pro děti s ústavní 

výchovou. 
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Příloha č.1  Minimálního preventivního programu na školní rok 2017/2018 

 

 

Do programu jsou zařazeny pravidelné sobotní odpoledne z psychologem a 

etopedem (interval 1x měsíčně), kdy jde o řízenou činnost konkrétně 

zaměřenou na danou oblast MPP. Součástí programu jsou hry, edukační 

část, fyzická zátěž, komunitní sdílení času. Ve skupině bude vždy max. 8 

dětí z důvodu individuální práce s dětmi. 

 

Frekvence 1x za měsíc v sobotu odpoledne od 13,00 do 19,00 hodin (maximálně 

do 20,00 hodin). 

 Konkrétní data v měsíčních plánech práce. 

 

 

Září – listopad: 

 

-úvodní adaptační pobyt v Krkonoších 

-rafty 

-návštěva galerie nebo jiných výstavních prostor 

-návštěva hřbitova/smysl dušiček/ 

-přednáška terénních pracovníků K-centra – prevence sociálně patologických 

jevů 

-rafty 

-aktivity na trampolínách pod odborným vedením 

-existenciální zážitková aktivita – koncentrační tábor, tábor Jáchymov apod. 

 

Pro odborné pracovníky přednáška z oblasti adiktologie. 

 

 

Prosinec: 

 

adventní spirála (advent, smysl, poselství, prožitková aktivita bludiště) 

vánoční besídka 

bruslení 

návštěva třebechovického Betléma 

vánoční jarmark v MŠ Brandýs nad Orlicí 

adventní vycházka zaměření na prožívání ticha a tmy. 
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Leden - březen 

 
zátěžový pobyt na horách (zaměřený na zimní sporty); běžky, zimní turistika 

bruslení na zimním stadionu 

kino 

divadlo 

přednáška o šikaně 

zimní výstup na Zvičinu 

přednáška o arabském světě 

návštěva Národní galerie v Praze 

velikonoční jarmark ve Vysokém Mýtě 

 

Přednáška pro dospělé – Krizová intervence 

 

Duben – červen: 

 
třídenní zátěžový pobyt  v Budislavi 

rafty 

cyklovýlety 

existenciální zážitková aktivita 

dobrovolnické aktivity – Čistíme Česko 

přednáška o zdravém životním stylu 

aktivity na trampolínách 

 

Aktivita pro dospělé – dle aktuálních potřeb zařízení. 

 

 

Červenec/Srpen: 

 

sjíždění řeky na více dnů /Sázava, Orlice, Ohře apod./ 

více denní zátěžový pobyt v Adršpachu 

týdenní pobyt  táborového charakteru 

turistické celodenní výlety 

koupání v přírodních nádržích 

 

V průběhu školního roku bude probíhat spolupráce s nevládními organizacemi 

SKP-centrum a Pestallozi centrem v rámci programů pro děti s ústavní 

výchovou.
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Příloha č.2  Minimálního preventivního programu 2017/2018 
 

 

Zabezpečení bezpečnosti v prostorách internátu 

 

 

Proškolení bezpečnosti všech dívek výchovného ústavu s ohledem na 

bezpečnost pohybu po balkonech.  

 

 

Proškolení všech dívek o pravidlech pohybu cizích osob v prostorách internátu, 

kde je umístěn výchovný ústav a to ve společných prostorách pro všechny 

zúčastněné instituce a v prostorách výchovného ústavu. 

 

 

Sdělení informace o přísném zákazu vniknutí cizích osob přes prostory balkonů 

a to včetně důsledků z toho plynoucích – přivolání PČR, trestní oznámení, 

zaplacení případné škody vzniklé poškozením budovy nebo vybavením. 

 

 
Proškolení o bezpečnosti pohybu přes státní silnici, jejíž těleso je nedaleko 

výchovného ústavu, včetně upozornění na nutnost používat přechod pro 

chodce. 

 

 

Bezpečnostní školení o pravidlech pobytů mimo budovu ústavu např. na 

horských chatách, v campu, pod stanem apod. 

 

 

Proškolení bezpečnosti při vodáckých aktivitách. 

 

 
Školení o šikaně. 

 

 

Přednáška o škodlivosti drog. 

 

 

Školení první pomoci. 
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Plán - Pracovně výchovná skupina Dílna – školní rok 2017/2018 

 

 Pracovně výchovná skupina je určena pro dočasně nezařazená děvčata po 

příchodu do zařízení, po opakovaném selhání ve škole, při čekání na 

rekvalifikační kurz nebo do doby zletilosti. Smyslem je v počáteční adaptační 

fázi pomoci překonat maladaptační problémy, pomoci klientce zvyknout si na 

pravidelný režim ústavu, příprava na profesní život a příprava na běžný život po 

dosažení zletilosti. 

 

Teoretická výuka (zodp. Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.) 

základy rodinné výchovy  

základy zdravotní výchovy 

základy práva a občanské výchovy 

základy vaření a hospodaření s penězi 

základy šití a dalších rukodělných technik  

základy výtvarných technik 

 

Praktická výuka: 

základy vaření a hospodaření s penězi (zodp. sloužící vychovatelé) 

základy výtvarných technik a dalších rukodělných technik (zodp. Mgr. Soňa 

Křížová, Mgr. Lucie Šabatová) 

 

Exkurze a další akce: 

exkurze Úřad práce – přednáška (zodp. Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.) 

exkurze Městský úřad – odbor sociální - přednáška (zodp. Mgr. Ivana 

Nováková) 

exkurze Městská knihovna – práce s informacemi – přednáška (zodp. Mgr. Soňa 

Křížová, Ph.D.) 

pravidelné návštěvy a pomoc v zařízeních sociální péče (ÚSP Žampach, 

Stacionář Česká Třebová – zodp. Mgr. Ilucie Šabatová, Lenka Šutorková) 

práce na projektu Bav se a pomáhej + Jarmarky s Albertem (zodp. Mgr. Soňa 

Křížová, Ph.D.) 
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Terapeutické aktivity: 

Ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, zodp. Mgr. Soňa Křížová, 

Ph.D. , Mgr. Ivana Nováková 

 

Nabídka krátkodobých programů našeho pracoviště pro děvčata 15-18(19) 

let: 
 

RESTART:  délka trvání 2 měsíce (pro dívky, které nemají aktuálně školní 

program) 

- Krátkodobý program pro klienty s předb. opatřením nebo nařízenou ÚV 

zahrnuje vstupní diagnostiku a vytvoření individuálního programu přímo 

šitého na míru konkrétnímu dítěti s důrazem na psychosociální stránku 

osobnosti. Cílem je stabilizace chování, vytvoření nebo upevnění 

pracovních návyků, práce na sociálních dovednostech (včetně návštěv 

Úřadu práce, dobrovolnické práce) formou individuální a skupinové 

terapie, ergoterapie v pracovně výchovné skupině Dílna a plnění 

jednotlivých bodů Plánu rozvoje osobnosti za pomoci odborných 

pracovníků zařízení (etoped, psycholog, sociální pracovník, odborný 

vychovatel) 

Z obsahové náplně (dovednosti a znalosti): základy práva (rodinné, 

pracovní, občanské), základy občanské výchovy (životopis, dovednost 

hledat práci, přehled o aktuálním dění, hospodaření s penězi,atd.),  

základy zdravovědy, základy rodinné výchovy a přípravy k rodičovství, 

základy vaření, práce s PC, základy výtvarných řemesel, základy šití na 

šicím stroji,… 

 

DÍLNA: délka trvání dle potřeby jednotlivých dívek , max. 1rok (pro dívky bez 

školního programu a bez rekvalifikace – po opakovaném selhání ve škole, bez 

aktuálního škol. nebo rekv. programu do doby jeho započetí, pro dívky těsně 

před zletilostí,…) 

- Program pracovně výchovné skupiny v rámci ÚV. Smyslem je v počáteční 

adaptační fázi pomoci překonat maladaptační problémy, pomoci klientce 

zvyknout si na pravidelný režim, příprava na profesní život a příprava na 

běžný život po dosažení zletilosti. 

- Z obsahové náplně: základy rodinné výchovy, základy zdravotní výchovy, 

základy práva a občanské výchovy, základy vaření a hospodaření s penězi, 

základy šití a dalších rukodělných technik, základy výtvarných technik, 
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základy administrativních prací, základy prodejních dovedností (prodej 

vlastních výrobků na jarmarcích a trzích), dobrovolnické aktivity se 

seniory, dětmi z MŠ, práce na projektech ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi (vytvoření společného projektu, fundraising, vč. 

výjezdových školení) 

 

REKVALIFIKACE: kombinovaný program v délce trvání cca 8 měsíců (pro 

klientky, které prošly programem RESTART + cca 3 měsíce programu DÍLNA), 

vstupní věk cca 17,5 roku a více 

- 1. Etapa: Při počáteční diagnostice, pokud klientka není motivovaná 

k dalšímu studiu SŠ a je ve věku těsně před dosažením zletilosti, je možné 

klientku zaregistrovat na ÚP a po 5 měsících žádat rekvalifikační kurz dle 

zájmu klientky (tč. gastroobory, další kurzy jsou v jednání) – mezitím je 

klientka zařazena v programu RESTART nebo DÍLNA 

- 2. Etapa: Klientka systémem doprovázení navštěvuje cca 2-3 měsíční 

rekvalifikační kurz v evidenci ÚP, praktickou část kurzu absolvuje 

v běžném pracovním prostředí praxí nasmlouvaných v okolí ústavu. Jde o 

intenzivní přípravu na budoucí pracovní život (nejde o simulaci 

pracovního prostředí v ústavních podmínkách) se všemi pozitivními i 

negativními důsledky (v případě nedokončení kurzu hrozí běžné sankce 

ÚP - úhrada kurzu, vyřazení z evidence ÚP), tak jak je jim vystaven 

nezaměstnaný člověk. Po absolvování získává klient rekvalifikační 

osvědčení o dílčí zkoušce, po dalších dílčích zkouškách je možné vykonat 

závěrečnou zkoušku před akreditovanou komisí a získat tak výuční list ve 

zvoleném oboru. Kurz je možné nastoupit nejdříve 3 měsíce před 

zletilostí, absolvovat jej lze pod naším vedením také na základě 

dobrovolné dohody o pobytu v zařízení i po zletilosti dle platné 

legislativy. 

 

 

 

 

    Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. ředitelka VÚ 
 


