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KONCEPČNÍ ZÁMĚR  VÝCHOVNĚ - 

VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 

Hlavním cílem výchovně – vzdělávacího procesu je poskytnout všem dětem kvalitní základ jejich 

budoucího samostatného života. V popředí jsou dovednosti jako samostatnost dětí v osobním životě, 

schopnost aktivně se zapojit do společenského života, schopnost autoregulace a sebeovládání, vytvoření 

si pracovních návyků, pozitivní náhled na život, emocionální vyrovnanost a také úspěšně dokončené 

vzdělání jako hlavní předpoklad dalšího plnohodnotného života. Tyto cíle jsou rozepisovány v rámci 

jednotlivých výchovných zaměření, kde se mnohdy prolínají. Obecné cíle v rámci jednotlivých výchov 

jsou přílohou tohoto celoročního plánu. 

 

Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce (VVP) 

 

➢ vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj svěřených dětí  

➢ připravit děti na samostatný život po opuštění DD  

➢ zajistit všestrannou péči o svěřené děti ve stabilním a podnětném prostředí s cílem  

➢ dočasně nahradit nefunkční biologickou rodinu v některých případech až do dospělosti  

➢ VVP zaměřit všestranně a splnit cíl výchovy – výchova všestranně, harmonicky rozvinutá  

➢ osobnost  

➢ obsah VVP respektuje a plní požadavky jednotlivých věkových skupin  

➢ ve VVP využívat vhodné, osvědčené ale i nové metody, formy a prostředky výchovné práce, tyto 

přizpůsobit věku a schopnostem dětí kvalitní VVP garantovat všestranný a harmonický rozvoj 

svěřených dětí  

➢ zaměřit se na osobnost dětí a pěstovat u nich kvalitní hodnotový systém pro život  

➢ osobním příkladem upřímné a důsledné komunikace dbát na dodržování dohodnutých pravidel 

stanovených VŘ DD  

➢ vybudování pocitu svědomí a na základě toho vytvářet hodnoty, jako jsou – otevřenost, čestnost, 

spravedlnost, přátelství, slušné chování akceptované společnosti  

➢ vést děti ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času a tím bojovat proti 

negativním jevům, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti atd.  
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➢ zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí, získat rodiče ke spolupráci, zapojit je do procesu výchovy 

dítěte, působit na rodiče, aby udržovali pravidelný styk s dítětem – dopisy, návštěvy, telefonáty 

apod. – jednotnost výchovného působení  

➢ u starších dětí, provádět přípravu na odchod z ústavu a s předstihem hovořit o jeho zařazení do 

samostatného života – otázky bydlení, zaměstnání, zainteresovat děti a požadovat jeho aktivní 

přístup k jeho problémům – Bydlení na půl cesty  

➢ zapojovat děti DD do veřejného dění mimo DD, otevřít DD veřejnosti  

➢ provádět katamnestickou práci: sledování osudu dětí po opuštění DD a dle možností mu pomáhat 

ve spolupráci s kurátory a s dalšími dotčenými institucemi  

➢ individuální přístup k dětem se sníženými mentálními schopnostmi 

➢ individuální přístup k dětem s výukovými problémy – specifické poruchy učení, zajištění péče o 

děti s běžnými vadami řeči  

➢ výměna zkušeností s ostatními DD, spolupráce s institucemi  

➢ spolupráce DD s veřejností a prezentace DD na veřejnosti – výstavky prací, spolupráce s obcí a 

nadacemi aj.  

➢ uplatňování prvků rodinné výchovy v celém systému VVP – sebeobslužné činnosti, žehlení, úklid 

svých pokojů, vaření ve skupinách, vytváření kladného vztahu k DD a k jeho vybavení  

➢ spolupracovat s rodinami dětí v rámci možností a využít toto ve výchovném procesu, v případě 

absence rodiny spolupracovat se soc. pracovnicemi  

➢ maximálně se zaměřit na kvalitní spolupráci se všemi typy škol, které naše děti navštěvují 

➢ klást důraz na kvalitní přípravu na vyučování  

 

Výchovné prostředky  

➢ činnosti odpočinkové, rekreační, zájmová činnost, příprava na vyučování, sebeobslužné 

a společensky prospěšné činnosti, činnosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu a materiální péči  

 

Formy výchovy  

➢ rozhovory, výlety, exkurze, četba, testy, společné oslavy, sportovní a kulturní akce, sledování 

dění ve společnosti – televize, tisk, soutěže, uplatňování individuálních zájmů, diskuse, besedy 

na téma, práce v zájmových kroužcích na DD i mimo DD  

 

Metody  

➢ vysvětlování, rozhovor, cvičení a navykání, interaktivní hry, hodnocení chování – slovně, 

odměnou, působení na děti při činnostech výchova příkladem vychovatele apod.  
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➢ Integrace dětí do širšího sociálního prostředí – zapojení dětí a zařízení do společenského dění a 

činností mimo DD  

➢ spolupráce se školami, které naše děti navštěvují, SOU, SŠ, jiné spřátelené dětské domovy – 

turnaje, soutěže, setkávání se na společných akcích  

➢ zájmové kroužky mimo náš DD  

➢ spolupráce s obcí, ve které žijeme – účast na akcích obce, pomoc při udržování pořádku v obci – 

brigády, úklidy veřejných prostranství v obci, vystoupení našich dětí na kulturních akcích pro 

obec  

➢ spolupráce se sponzory, s nadacemi aj. organizacemi 

 

Mravní a společenská výchova - průběžná přímá preventivní činnost (tématické besedy, přednášky, peer 

program, video, DVD). Učit se být odpovědný a pečovat o své zdraví i zdraví kamarádů. Být odpovědný 

za své chování na veřejnosti, k sobě samým, dospělým osobám, o správnou mluvu (odstraňování 

vulgarismů, agramatismů). Při předávání těchto dovedností je nezbytně nutné působení vzorem ze strany 

všech dospělých.  

 

Sebeobslužná činnost - péče o oblečení (praní, žehlení, drobné opravy oblečení), příprava odpoledních 

svačin a drobného občerstvení, vaření v rámci zájmové činnosti, poskytnutí prostoru pro aktivní 

spoluúčast dětí na organizaci praktického života (úklidové a jiné práce na rodinách.) Péče o květiny 

v DD. Důraz na samostatné dojíždění a zodpovědný přístup žáků do škol v Dubé a v České Lípě. 

Zapojení dětí v co největší možné míře do běžného života (samostatné vyřizování osobních dokladů, 

pošty, nákupů oblečení, zapojení do rozhodování o činnostech rodinné skupiny, domova - 

prostřednictvím spolusprávy, starost o vlastní kapesné). Péče o domácí zvířectvo (kočka, akvária). 

 

Pracovní výchova – 1 - 2 krát týdně společensky prospěšná činnost (práce na údržbě zahrady a parku, 

okolí DD, hrabání listí okolo DD, výzdoba rodinných skupin, ruční práce, úklidové práce, pomoc 

v kuchyni). Tato pracovní činnost se plánuje v měsíčních cyklech a na základě skutečné potřeby, tak aby 

na sebe pokud možno navazovala a děti by mohly vidět smysluplnou perspektivu této činnosti i její 

výsledek. Pro starší jedince zajištění brigád (podle zájmu). 

 

Příprava na vyučování - důraz je kladen zejména na přípravu žáků základní školy, vzhledem 

k organizačnímu uspořádání DD není stanovena jednotná učební doba, vhodné je volit aktivní metody 

učení (řešením problému, didaktické postupy, využití PC), individuální přístup. Pravidelná kontrola 
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žákovských knih, učebních pomůcek. Mladší děti pravidelná četba, především s porozuměním textu. 

Pravidelné konzultace s třídními učiteli, návštěva rodičovských schůzek. Kontrola studijních průkazů 

a učňovských knížek. Povinná sobotní dopolední příprava učňů na vyučování.  

 

Zájmová činnost - klást důraz na aktivní a rozmanitou činnost, ve které by se děti mohly realizovat a 

podporovat zdravý způsob života (to nejen po stránce tělesné, ale především psychické a mravně - 

volní). Významnou roli by zde měly hrát zájmové obory či kroužky, a to jak interní, tak především 

externí (TJ Lokomotiva, Amicia Praha, aktivity v příslušných školách). Přednost by měly dostávat 

externí aktivity, neboť děti zde mohou přijít do styku s ostatními vrstevníky z města. Při tělesné výchově 

je dobré vhodně využívat agresivních a tělesně namáhavých her, kde si mohou především chlapci vybít 

svoji touhu po agresi. Snaha, aby každé dítě mělo dobrovolnou zájmovou činnost. Organizování zápasů 

v kopané a ledním hokeji s chlapci z města, pokračování soutěže v orientačním běhu, účast na 

sportovních závodech a turnajích. V letošním školním roce bude na DD docházet pedagog volného času, 

který se bude dětem věnovat především v oblasti arteterapie. 

 

Rekreační činnost - dostatek prostoru pro zregenerování sil, odpočinek a zábavu, kde lze do jisté míry 

ventilovat psychické problémy našich dětí. Vhodné jsou aktivnější formy odpočinku (vycházky, 

turistické i jiné výlety do okolí - alespoň 1krát měsíčně), dále stolní a společenské hry, častý pobyt na 

čerstvém vzduchu, četba (podpora návštěv knihovny), výtvarná výchova. Pasivnější činnosti (např. 

televize, hudba) by se měly používat s určitými pravidly - viz výběrovost, přiměřenost pořadu věku 

a méně často. 

 

Ozdravná opatření - pobyt na čerstvém vzduchu, vedení k otužování, přiměřené oblékání podle počasí, 

vytváření hygienických návyků, péče o lůžkoviny, ozdravné pobyty dětí o prázdninách, léčebný 

a nápravný tělocvik – individuálně dle potřeb dětí. Zaměřit se na potřeby dětí se zdravotními potížemi. 

 

Literární, hudební a kulturní výchova - návštěvy společenských a kulturních zařízení (kino, divadlo, 

knihovna, akce města, školy), četba knih, poslech mluveného slova – příběhy, pohádky, četba na 

pokračování, poslech hudby, uspořádání vlastního představení pro sponzory. 

 

Dbát na dodržování denního režimu jako důležitého prostředku tvoření správných návyků 

a psychohygieny. Zaměřit se na kulturu stolování a chování při jídle jak na společné jídelně, tak na 

příslušných skupinových jídelnách. 

Péče o osobní počítače na skupinách, jejich využívání k zábavě a především k výuce.  
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Letošní školní rok je charakteristický větším počtem dětí, které dojíždějí s doprovodem do mateřské 

školy v Dubé a stejně tak počtem dětí, které nastoupily do 1. ročníku. Ve speciální a praktické škole 

v České Lípě máme tři nové prvňáčky a v základní škole v Dubé dva. Další školní děti jezdí buď 

samostatně autobusem  nebo společně s malými autem. Na střední škole studují dvě děvčata v 2. ročníku 

obor Kadeřnice, nově je jedna dívka na  SOU Škoda Auto a jeden chlapec v SOU Liběchov. Poslední 

dva jmenovaní jsou během týdne ubytováni na domovech mládeže, do dětského domova se vrací na 

víkendy. Sluchově postižený chlapec je i nadále umístěn v internátní škole v Praze. V dětském domově 

počátkem tohoto školního roku nebylo ani jedno z dětí na tzv. Smlouvu o dobrovolném pobytu. Klademe 

důraz na předškolní výchovu a především dbáme o školní prospěch a školní docházku všech dětí. 

Příslušní denní vychovatelé vykonají návštěvy ve školních institucích jedenkrát za měsíc, nebo i více dle 

potřeby. Udržují písemný nebo telefonický kontakt s třídními učiteli, vedoucími mistry odborného 

výcviku a vychovateli v DM. 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A 

KONZERVATOŘÍCH 

 

Č.j.: MSMT- 12165/2016-1 

Dne 11. května 2016 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve 

druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 

Podzimní prázdniny připadnou na 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. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

5.2. - 11. 2. 2018 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 

Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

12. 2. - 18. 2. 2018 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 

Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

19. 2. - 25. 2. 2018 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 

Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

26. 2. - 4. 3. 2018 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, 

Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

5. 3. - 11. 3. 2018 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, 

Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

12. 3. – 18. 3. 2018 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 

Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

Poznámky k tabulce: 
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Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 

13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-

Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. 

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 

17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, 

Praha Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-

Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, 

Praha Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-

Satalice, PrahaSuchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. 

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o 

státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. 

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

Mgr. Kateřina Valachová PhD. 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

v. r.
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PORADY VÝCHOVNÝCH PRACOVNÍKŮ 

A PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 - 2017 

 

Organizační porady výchovných pracovníků: 05.09., 10.10., 24.10., 14.11., 5.12. 2017, 2.1. 2018, 23.1., 

13.2., 6.3., 27.3., 17.4., 9.5.,05.6., 27.06. a 31.8. 2017.  Další dle potřeby. 

Pedagogické rady: 05. 9., 5. 12., 6. 3, 27.6.  Začátek po skončení organizační porady, další dle potřeby. 

Porady vedení svolává ředitel případně vedoucí provozních zaměstnanců dle potřeby. 

Porady provozních zaměstnanců: 06. 9. 2017 a dále dle potřeby ředitele DD a provozních zaměstnanců 

Dne 10.10.2017 proběhne školení BOZP s ing. Holínkou a současně referenční zkoušky pro řidiče 

služebních vozidel. 

Zápisy a vedení porad výchovných pracovníků provádí střídavě všichni pedagogičtí pracovníci.  

Zápisy z pedagogických rad provádí ředitel, případně pověřený pedagogický pracovník. 
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ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DD 

 

Základní organizační uspořádání jakož i vzájemná zastupitelnost je uvedena ve vnitřním řádu DD. 

Při kapacitě 40 dětí a aktuálním stavu k 1. 9. 2017 je vnitřní diferenciace následující:  

4 činné rodinné skupiny, které jsou věkově i pohlavně heterogenní. V současné době jsou zde děti od 1,5 

do 18 - ti let. Pátá rodinná skupina je připravená k provozu a začne být činná po příchodu dětí. Po jejím 

otevření se dočasně změní příslušenství vychovatelů. 

 

1. rodinná skupina – Zuzana Svobodová a Ing. Pavel Řasa 

2. rodinná skupina – Soňa Razímová a Tomáš Voves 

3. rodinná skupina – Štěpán Vlasák a dočasně Lucie Baloušková 

4. rodinná skupina – Kateřina Vaňurová a Tomáš Baňkowski 

5. rodinná skupina – personálně se obsadí operativně 

 

Metodikem prevence sociálně patologických jevů je v našem dětském domově Bc. Tomáš Baňkowski, 

denní vychovatel 4. rodinné skupiny. 

 

Noční službu zajišťují 4 zaměstnanci – asistentky pedagoga a bezpečnostní pracovnice. 

Dopolední dohled nad dětmi zajišťují vychovatelé s pomocí asistentky. 

Ranní odvozy dětí do MŠ a ZŠ zajišťují sloužící pedagogičtí i provozní zaměstnanci. 

Osobní péči potřebným dětem zajišťují zaměstnanci Osobní péče. 

 

Součástí vnitřního uspořádání DD je také dětská spoluspráva, kterou svolává a řídí ředitelka DD 

(v případě nepřítomnosti zastupuje sociální pracovnice a vedoucí vychovatelka) po dohodě s dětmi. Její 

náplní je řešení aktuálních problémů souvisejících s výchovou, životem dětí, letní činnosti, podílení se 

na tvorbě jídelního lístku, apod. 
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AKCE DĚTSKÉHO DOMOVA 

 

• Účast na sportovních akcích pořádaných dětským domovem, jinými dětskými domovy, základní 

školou, praktickou školou, speciální školou, občanskými sdruženími, nadacemi a jinými 

organizacemi 

• Vánoční besídka pro přátele, partnery a sponzory 

• Turistické a poznávací akce 

• Návštěva plaveckých bazénů 

• Návštěvy kina, divadla a jiných kulturních akcí ve školním roce 

• Účast na atletické olympiádě 

• Účast na akci Nejmilejší koncert 

• Pálení čarodějnic 

• Oslavy narozenin a významných událostí dětí DD – interní záležitost 

• Soutěž v orientačním běhu 

• Dobrovolnické soboty 

• Sportovní zápolení mezi jednotlivci v DD 

• Letní dětské tábory a rekreační pobyty 

• Turistické a cykloturistické výlety 
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KONTROLNÍ ČINNOST 

Plán kontrolní činnosti 

Předmět kontrolní činnosti: 

- všechny platné dokumenty pro práci škol a školských zařízení, 

- všechny dokumenty zpracované pro školní rok 2017/2018, které se týkají organizace pracovišť, 

a dokumenty jejichž platnost v tomto roce pokračuje z předchozího období. 

Cíl kontrolní činnosti: 

- zajištění optimální kvality výchovně vzdělávacího procesu s dodržením platných norem a 

předpisů. 

Provádějící  Náplň kontroly  Způsob kontroly 

 

ředitelka DD,  hodnocení práce   porady vedení, osobní kontrolní činnost 

vychovatelka  pracovišť a zástupce  na konkrétním pracovišti, písemné zprávy podle 

pověřená vedením ředitele    vyžádání 

 

ředitelka DD,       výchovně vzdělávací práce pracovní porady a pedagogické rady - výsledky 

vychovatelka  a kontrola plnění plánu  výchovně vzdělávací práce, měsíční a týdenní 

pověřená vedením pracovišť   plány – kontrola plnění 

 

zástupce ředitelky, dodržování Vnitřního a  osobní individuální jednání s jednotlivými  

   provozního řádu   pracovníky, osobní kontrola na pracovišti 

 

ředitelka DD,  hodnocení práce za   podklady z pracovišť pro výroční zprávu -   

zástupce ředitelky školní rok   zástupce ředitele, hodnocení pracoviště ve  

výroční zprávě - ředitelka DD 

 

ředitelka DD,  aktuální úkoly   zadávání a rozpracování a vyhodnocování  

zástupce ředitelky     výsledků 

 

Plán hospitační činnosti je zpracován vedoucí vychovatelkou a je přílohou k ročnímu plánu. 

Obsah kontrol má postihnout kontrolované jevy individuálně při práci jednotlivých pracovníků 

a současně i globálně na celém pracovišti. 

Jako každý rok je potřeba zpracovávat nové směrnice, vyhlášky. Dále je potřeba zpracovávat tyto další 

stálé úkoly: 

• dobře zpracovávat agendu ošetřovného    
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• včasně zpracovávat a vracet přeplatky rodičům (pokud řádně plní ošetřovné) 

• zpracovat a uložit vklady na vkladní knížky či bankovní účty dětí 

• doplnit odpisový plán investičního majetku  

• zpracovávat dobře podvojné účetnictví   

• zpracovávat dobře stravování   

• dodržovat pokyny KÚ k evidenci majetku a hospodaření s ním 

• zajistit šetření s šatstvem, obuví a majetkem dětského domova ze strany dětí, jak uvádí Vnitřní řád.  

• provádět kontrolní činnost a dbát na odstranění nedostatků (hospitace) 

• řádné vedení osobní dokumentace ze strany sociální pracovnice a výchovných pracovníků 

(zaznamenávání všech opatřeních ve výchově)   

• dle potřeb dětí svolat a jednat společně na dětské spolusprávě 

• umožnit dětem dobrovolný pobyt v DD s možností dokončení vzdělání 

• vytvářet podmínky pro získávání nových zkušeností z jiných zařízení našeho typu 

     (návštěva podobných zařízení v regionu, ale i v ČR) 

Návštěvy rodičů a rodinných příslušníků dětí jsou umožňovány v termínech po předchozí domluvě 

s pedagogickými pracovníky či sociální pracovnicí DD. Stejně tak jsou umožňovány návštěvy přátel 

a spolužáků. Veškeré návštěvy se zapisují do Knihy návštěv, která je umístěna na poličce za hlavním 

vchodem do DD a řídí se Návštěvním řádem DD. Tyto návštěvy probíhají buď v externích prostorách 

DD nebo v návštěvní místnosti. 

Materiální zabezpečení 

Po materiální stránce jsou děti dobře zabezpečeny. Prostory domova se aktuálně rekonstruují a inovují. 

Personální zabezpečení 

Personální zabezpečení v domově je vyhovující. Většina pedagogů splňuje předepsané vzdělání, někteří 

si patřičné vzdělání doplňují. Budeme aktivně využívat nepřímé výchovné činnosti vychovatelů a jejich 

vzájemné zastupitelnosti, využívat sníženého počtu dětí v pracovní dny k čerpání dovolené a podporovat  

zvyšování kvalifikace jednotlivých pracovníků (odborné semináře, kursy, studia apod.) 

 

 

V Dubé Deštné dne 31.8.2017 


