
Příloha č. 3 

Denní režim oddělení s výchovně léčebnou péčí (vých. sk. č. 4) 

 

Pracovní dny 

 

Hodina Činnost Dodatek 

06:15 – 06:30 Budíček, osobní hygiena Provádí noční vychovatel 

06:30 – 06:45 Nástup na rozcvičku, rozcvička Provádí skupinový vychovatel 

06:45 – 07:00 Snídaně Provádí skupinový vychovatel 

07:00 – 07:30  Osobní volno, úklid pokojů a 

přidělených prostor, plnění 

skupinových rolí, příprava na 

ranní skupinu 

Organizuje skupinový vychovatel 

07:30  Předání skupiny, hodnocení Předání mezi NV a skupinovým vychovatelem 

07:30 – 08:00 Ranní skupina Provádí skupinový vychovatel, odborný 

pracovník – Ř, ZŔ, ET, Psych. 

08:00 – 12:00 

 

08:00 – 08:15 

 

08:15 – 12:00 

 

12:00 – 12:30 

PO, PÁ - Výuka léčebné skupiny 

a přestávky dle rozvrhu  
ČT - Odborná práce s dětmi 
Příprava na pracovní výuku 
 
ÚT, ST, ČT -  Pracovní výuka 

(po ukončení práce čištění oděvů 
a pracovní obuvi, úklid 

pracoviště) 

Hodnotící skupina 

Provádí skupinový vychovatel 

12:30 – 12:40 Příprava na oběd Provádí skupinový vychovatel 

12:40 – 13:00 Oběd Organizuje skupinový vychovatel 

13:00 – 13:30 Osobní volno Provádí skupinový vychovatel 

13:30 – 13:45  Příprava na odpolední činnost Organizuje skupinový vychovatel 

13:45 – 14:00 Osobní volno Organizuje skupinový vychovatel 

14:00 – 14:45 

14:00 – 15:00 

Odpolední výchovná činnost 
ÚT - Kontrola ústavního oblečení 
Odborná práce s dětmi 
Kroužek 

Organizuje skupinový vychovatel 

15:00 – 15:15 Svačina Organizuje skupinový vychovatel 

15:15 – 17:30 Dle plánu výchovných činností: 

kroužky, odborní pracovníci 
Organizuje skupinový vychovatel 

17:30 – 17:45 Relaxační chvilka Provádí skupinový vychovatel 

17:45 – 18:00 Večeře Organizuje skupinový vychovatel 

18:00 – 19:00 Osobní volno, úklid pokojů, 

skříněk, spol. prostor, kontrola 

os. hyg. 

Organizuje skupinový vychovatel 



19:00 – 19:30 Večerní kruh Provádí skupinový vychovatel 

19:30 – 20:00 Osobní volno, sledování televize Provádí skupinový vychovatel 

20:00 – 20:15 Osobní volno, II. večeře Provádí skupinový vychovatel 

20:15 – 21:00 Osobní volno, hygiena, praní 

osobního prádla 
Organizuje skupinový vychovatel 

21:00 Nástup, předání skupiny Předání mezi skupinovým vychovatelem a NV 

21:00 – 22:00 Osobní volno, sledování televize, 

PC, příprava na večerku 
Organizuje noční vychovatel 

22:00 Večerka Provádí noční vychovatel 

 

Vycházky: 

 Pracovní dny: 13:00 – 14:00 hod.  

 

Příprava na vyučování 

 Žáci, kteří navštěvují SŠ, se v plné míře neúčastní odpoledních výchovných aktivit a dle 

potřeby se připravují na vyučování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobota, neděle = svátek 

 

Hodina Činnost Dodatek 

08:00  Budíček Provádí skupinový vychovatel 

08:00 – 08:15 Osobní hygiena, příprava na 

snídani 

Provádí skupinový vychovatel 

08:15 – 08:30 Snídaně Organizuje skupinový vychovatel 

08:30 – 09:00  Osobní volno Organizuje skupinový vychovatel 

09:00 – 11:55 

 

 

SO - Týdenní úklidy pokojů a 

přidělených prostor  

NE - Výchovná činnost- sport, 

turistika, rekreace v přírodě, 

kulturní akce  

Provádí skupinový vychovatel 

11:55 – 12:15 Oběd Provádí skupinový vychovatel 

12:15 – 12:30 Relaxační chvilka Provádí skupinový vychovatel 

12:30 – 13:00 Osobní volno Provádí skupinový vychovatel 

13:00 – 16:15  Výchovná činnost podle 

týdenního plánu 
SO - Sportovní kroužek – 

tělocvična, hřiště VÚ 
NE - Výchovná činnost- sport, 

turistika, rekreace v přírodě, 

kulturní akce 

Organizuje skupinový vychovatel 

16:15 – 17:30 Příprava večeře, odpočinková 

činnost 
Organizuje skupinový vychovatel 

17:30 – 17:45 Příprava na večeři Provádí skupinový vychovatel 

17:45 – 18:00 Večeře Organizuje skupinový vychovatel 

18:00 – 19:00 Osobní volno, úklid pokojů, 

skříněk, spol. prostor, kontrola 

os. hyg. 

Organizuje skupinový vychovatel 

19:00 – 19:30 Večerní kruh Provádí skupinový vychovatel 

19:30 – 20:00 Osobní volno, sledování televize 

PC 

Provádí skupinový vychovatel 

20:00 Nástup, předání skupiny Předání mezi skupinovým vychovatelem a NV 

20:00 – 20:15 II. večeře Organizuje noční vychovatel 

20:15 – 21:00 Hygiena, praní osobního prádla, 

odpočinková činnost 
Organizuje noční vychovatel 

21:00 – 24:00 Osobní volno, sledování televize, 

příprava na večerku 
Provádí noční vychovatel 

24:00 

22:00 

SO – Večerka 

NE - Večerka 

Provádí noční vychovatel 

 

Vycházky: Víkend:   SO, NE od 09:00 hod. do 11:00 hod 



Odborná práce s dětmi 
 

Upřesnění v plánu výchovné činnosti a v pracovním harmonogramu odborných pracovníků. 

 

  dle harmonogramu odborných pracovníků etoped, psycholog,  

 individuální pohovory s dětmi 

 požadavky spolusprávy na večerním hodnocení (jídelníček, návrhy aktivit do 

týdenního plánu) 

 lichý týden – terapeutická činnost skupiny, individuální 

 hodnocení uplynulého týdne na večerním hodnocení: (plány na dovolenky a 

vycházky) 

 Týdenní setkání 

 návštěva ŠPZ, odborných lékařů a zdravotnických zařízení 

 

 

Kroužky  

 deskových her 

 výtvarný  

 sportovní (tělocvična Skorošice) 

 cyklistický 

 turistický  

 přírodovědný 

 kondičního cvičení 

 PC 

 keramický 

 cizích jazyků 

 pečení      

                                                                         (viz týdenní plán výchovně vzdělávací činnosti)

  

 

 

 

  

 

    


