Dětský domov, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1
příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy a školského
zařízení za školní rok 2017/2018
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1.

Základní údaje o zařízení

Název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice
1, příspěvková organizace 411 15 Třebívlice
Sídlo: Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice
Identifikační číslo organizace: 46773690
Zřizovatel školy: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Vedení školy: ředitelka Mgr., Bc. Ivana Pettrichová
zástupce ředitelky - vedoucí vychovatel Jiří Kotlář
Dálkový přístup: www.dddlazkovice.cz
Charakteristika zařízení: V budově se v prvním patře nachází škola - Základní škola
praktická (počet žáků na začátku školního roku 34 na konci školního roku 33 žáků)
a Praktická škola dvouletá (počet žáků 0), v přízemí a v druhém patře dětský domov. Ve
školním roce 2017/2018 zde bylo umístěno 64 dětí z toho 33 chlapců a 31 dívek. Jsou zde
ubytovány děti od 3 do 18-19 let. Ve školním roce 2017/2018 do Základní školy
v Třebenicích chodilo 18 žáků, do Odborného učiliště v Lovosicích chodili 4 žáci, OU
Litoměřice 2 žák, jeden žák Ou Ústí nad Labem a 5 dětí navštěvovalo Mateřskou školu
v Třebenicích a 4 děti byly v DD. O děti se v DD stará celkem 17 pedagogických pracovníků
v 8 bytech po 8 dětech. Noční službu konají 4 pracovnice sociální péče a zároveň se starají o
ošacení a oblečení dětí a 2 bezpečnostní pracovníci (noční vychovatelé). Dále se na péči o děti
v DD podílelo dalších 26 zaměstnanců (ředitelka zařízení, vedoucí vychovatel, 5 učitelů,
sociální pracovnice, zdravotnice, vedoucí kuchyně, ekonomka, hospodářka, 5 kuchařů, 1
švadlena, 2 pradleny, 3 uklízečky, 2 řidiči-údržbáři). V zařízení pracoval školní metodik
prevence a výchovný poradce z řad pedagogů školy.
Mezi hlavní cíle výchovné činnosti v DD patří:
 všestranný rozvoj osobnosti dětí
 rozvoj sebeobslužných činností dětí
 rozvoj komunikačních dovedností
 rozvoj samostatnosti a příprava na samostatný život po odchodu z DD
 výchova zaměřena na vztahy ve skupině dětí a šikanu mezi dětmi
 výchova zaměřena na zdravý životní styl (prevence patologických jevů, kouření,
alkohol, drogy, výchova ke kamarádství, spolupráci, pomoci mladším, slabším
spolužákům)

 socializace dětí
V přízemí budovy je školní jídelna.
Kapacita kuchyně je 150 obědů, počet míst u stolu 65.
Ve školním roce 2017/2018 ve školní jídelně pracovalo na plný úvazek 5 kuchařů a 1 vedoucí
kuchyně. V průměru se ve školní jídelně stravovalo 48 dětí ve věku od 3 do 18 let a 33
dospělých osob.

2. Přehled oborů
2.1 Základní škola praktická
Základní škola praktická se nachází v 1. patře budovy.
Ve školním roce 2017/2018 se zde vzdělávalo 33 žáků ve 4 třídách. Žáci se vzdělávali podle:
- Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením verze č. 2 podle RVP ZV LMP – ve všech ročnících druhého stupně
- RVP pro ZV s upraveným obsahem a sníženými výstupy 1. stupeň
- Individuálně vzdělávacích plánů ZŠS podle ŠVP pro základní vzdělávání žáků se středně
těžkým postižením.
Škola mimo tříd k výchově a vzdělávání využívala cvičnou kuchyňku, školní dílny,
keramickou dílnu, tělocvičnu, vnitřní dětské hřiště, venkovní dětské a sportovní hřiště a školní
pozemek v areálu parku. Ve škole je dále kabinet učebnic, školních pomůcek, školní
knihovna, sborovna, počítačová učebna s připojením na internet a dvě učebny s interaktivní
tabulí. Vybavení školy učebními pomůckami je dostatečné. V Základní škole praktické se
vzdělávají děti se specifickými potřebami, s lehkým mentálním postižením a jsou zde
integrováni žáci se středním mentálním postižením, kteří se vzdělávali podle osnov ZŠS a
IVP. Jsou to žáci s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou vzdělávat
podle osnov ŠVP ZŠP, ale jsou však schopni si osvojit alespoň, některé prvky vzdělání.
Pedagogičtí pracovníci školy se ve spolupráci s mimoškolní výchovou snažili rozvíjet
psychické a fyzické schopnosti žáků a dát jim takové vědomosti, dovednosti a návyky, které
jim umožní zapojení se do života společnosti a pracovního procesu. Škola vedla žáky
ke společenskému chování, utvrzení základních hygienických, sebeobslužných a pracovních
vědomostí, dovedností a návyků. Důsledně byl praktikován individuální přístup k žákovi.
Náprava a rozvoj komunikačních dovedností byla náplní hodin řečové výchovy a individuální
logopedické péče ve spolupráci s mimoškolní výchovou a speciálně pedagogickým centrem

Litoměřice. Pozornost byla věnována pracovnímu vyučování, ve kterém žáci systematicky
rozvíjí své motorické schopnosti, vytváří si pracovní návyky a dovednosti. K pracovnímu
vyučování škola využívá cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, školní dílnu pro pracovní
vyučování, školní pozemek a skleník.
Ve školním roce 2017/2018 při zařízení fungovala logopedická ambulance, kterou
navštěvovalo celkem 24 dětí z toho 3 žáci ZŠS, 9 žáků ZŠP, 7 žáků ZŠ a 5 dětí MŠ.
Logopedická ambulance pracovala každé úterý. Žáci do logopedické ambulance byli
zařazování na základě doporučení SPC Litoměřice, se kterým logopedka úzce spolupracovala.
Procvičovány byly individuální potřeby dětí např. motorika mluvidel, orientace v dutině ústní,
rozvíjení slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, rytmizační cvičení, hry na rozvoj
zrakového sluchového vnímání, cvičení paměti, redukce výslovnosti dle vývojové
posloupnosti hlásek, fixace vyvozené hlásky ve slovech a větách.

2.2 Praktická škola
V praktické škole ve školním roce 2017/2018 se vzdělávalo 0 žáků

3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ředitelka školy: Mgr., Bc. Ivana Pettrichová
Zástupce ředitelky – vedoucí vychovatel: Jiří Kotlář
Hospodářka: Alena Hofmanová
Účetní: Helena Richterová
Sociální pracovnice: Mgr. Radka Matyášová
Zdravotnice: Magdaléna Eichlerová
Vedoucí školní jídelny: Lenka Dědková
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Anderlová Jana
Mgr. Jana Zalabáková
PhDr. Kindlová Hana
Bc. Malý Tomáš
Ve škole ve školním roce 2017/2018 pracoval preventista sociálně patologických jevů PhDr.
Kindlová Hana, výchovný poradce Mgr. Pettrichová Ivana a logopedický asistent Mgr. Jana
Anderlová.

V mimoškolní výchově ve školním roce 2017/2018 pracovalo 16 kmenových vychovatelů, 1
vedoucí vychovatel, 1 vychovatel střídač a 4 pracovnice sociální péče (pomocné
vychovatelky) vykonávající noční služby a pečující o ošacení a obutí dětí, 2 bezpečnostní
pracovníci (noční vychovatelé)
V zařízení dále ve školním roce 2017/2018 pracovalo:
5 kuchařů, 3 uklízečky, 2 pradleny, 1 švadlena a 2 údržbáři.

4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce, následné přijetí
do školy.
Zápis k povinné školní docházce je prováděn každoročně v předem vypsaném termínu.
Odklad školní docházky je konzultován a popřípadě odložen po vyjádření SPC Litoměřice.
K zápisu ve školním roce 2017/2018 bylo 0 dětí.
Přijímací řízení do Praktické školy je na základě podaných přihlášek.
Ve školním roce 2017/2018 nebyla přijata ani jedna přihláška na obor Praktická škola
dvouletá. Pro školní rok 2018/2019 přijato 0 uchazečů.

5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP, výsledky závěrečných
zkoušek
Základní škola praktická
Výchovná opatření školní rok 2017/2018
3. stupeň

2. stupeň

Důtka
ředitele

Důtka
třídního
učitele

1. pololetí

0

2. pololetí

2

Napomenutí
třídního
učitele

Pochvala

5

8

10

2

6

9

5

5

1

1

Celkový prospěch žáků ve školním roce 2017/2018
Prospěl s vyznamenáním

prospěl

neprospěl neklasifikován

1. pololetí

5

27

1

0

2. pololetí

4

29

0

0

Absence žáků školní rok 2015/2016
Zameškané hodiny
1. pololetí

omluvené
neomluvené

2. pololetí

omluvené
neomluvené

Na žáka

Celkem
809

23,79

5

0,14

860

26,06

0

0

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 7 žáků, dva přijati
OU Lovosice obor Opravářské práce, dvě Kuchařské práce OU Lovosice, jeden Cukrářské
práce Pohoda Litoměřice, jedna Pečovatelské služby - Pohoda Litoměřice

Praktická škola
Ve školním roce 2017/2018 do praktické školy dvouleté nebyl přijat žádný žák.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola měla vypracován Minimální preventivní program zaměřený na:
-

zapojení dětí do volnočasových aktivit

-

zdravý životní styl, racionální výživu, duševní a tělesnou výchovu,
protidrogovou prevenci a sexuální výchovu

-

šikanu, pomluvy, vztahy mezi žáky, agresivitu, vulgarismus, krádeže
a kouření.

Viz příloha č. 1 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu.

7.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Ve školním roce 2017/2018 se pedagogičtí pracovníci našeho zařízení účastnili různých
seminářů a kurzů. Všichni zaměstnanci proškoleni z bezpečnosti práce a požární ochrany.
Název akce

počet

Vedení třídnické hodiny

1

Bezpečné klima školy

1

Krizové chování dětí a mládeže

1

Lyžařský kurz

1

Trenér paměti

1

Řešení problémů s žáky s rizikovým chováním

4

Silová a pohybová akademie

1

Klady a zápory hyperaktivity u dětí od útlého věku až po dospělost

2

Experimentální výchovné techniky

5

Pracovní doba a dovolená
Kurz sebeobrany
Funkční diagnostika
Ochrana osobních údajů ve školách podle GDPR

2
17
1
2

8.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Ve školním roce 2017/2018 se děti z našeho zařízení účastnily společenských, kulturních
a sportovních akcí. V zařízení byly organizovány tyto zájmové kroužky – hudební, keramický
2 sportovní a taneční. Vedoucí kroužků a děti se podílely také na reprezentaci zařízení svými
výrobky, účastí v různých soutěžích, na výstavách a vystoupeních. Pravidelně každý rok děti
jezdí potěšit svými písničkami babičky a dědečky do domovů důchodců v Čížkovicích,
Libochovicích, Milešově a Roudnici nad Labem. Dále vystupují na akcích okolních
městských a obecních úřadů

Přehled akcí školy a mimoškolní výchovy
Škola
Výtvarné soutěže 2017/2018
VV soutěž Malujeme, milujeme hudbu
VV soutěž Úřadu v lády „České vánoční
tradice
VV soutěž Domov důchodců Čížkovice
„Pouť - co všechno můžu vidět na pouti
VV soutěž CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
„Po stopách tajemné ještěrky zelené“

Sportovní akce školy 2017/2018

Název akce
Mistrovství Maxipsa Fíka - skoky
Turnaj ve vybíjené Štětí
Běh na Mostné hoře Litoměřice
Bumbácbal Litoměřice
Stolní tenis Litoměřice

Florbalový turnaj
Silácký víceboj Bílina
Turnaj v malé kopané Podsedice
Lehkoatletická čtyřboj Roudnice nad Labem

Florbalový turnaj Baronka CUP
Přehazovaná Lovosice

Umístění
2 x 1. místo
2 x 2. místo
1. místo
2 x 1. místo
1 x 2. místo
5. místo
2 x 2. místo
1 x 2. místo
1 x 3. místo
1. místo dívky
6. místo chlapci
1 x 1. místo
1 x 3. místo
8. místo
3 x 1. místo
2 x 2. místo
4 x 3. místo
5. místo
2. místo

Sportovní akce dětského domova 2017/2018

Název akce

Umístění

Fotbalový turnaj Bečov /Teplou
Fotbalový turnaj Chomutov

5. místo

Duatlon Děčín - cyklistika
DD CUP Praha - přehazovaná
Futsalový turnaj Kadaň

5. místo

Futsalový turnaj dětský domopvů Lovosice
DD CUP Praha stolní tenis
Kvalifikační turnaj ve fotbale v Teplicích
DD Cup atletika Praha
Turnaj ve vybíjené v Kadani
Prevence proti nehodám - DD CUP Praha
Mezinárodní turnaj ve futsale v Plzni

6. místo

Turnaj v malé kopané v Kadani

Ostatní akce
Hudební vystoupení na Krajském úřadě 8 dětí
v Ústí nad Labem
Projektový pobyt Nebočady

2 děti

Vánoční odpoledne radost dětem Forum 26
Karlín Praha
Vánoční plavání Česlice

30 dětí

Pěvecké vystoupení v Obecní domě v Praze

21 dětí

Zábavné odpoledne s trenažéry veslování

20 dětí

Vánoční Jarmark Třebenice

60 dětí

Mikulášská nadílka Dlažkovice

64 dětí

Domovy tančí ve Slaném
Vánoční besídka DD Dlažkovice

64 dětí

Zábavné odpoledne - setkání se zaměstnanci 64 dětí
společnosti Concur - předání vánočních
dárků - raut
Prevence patologických jevů - projekt Radek 62 dětí
Banga z Gipsy
Vystoupení hudebního kroužku v domově 10 dětí
důchodců - Čížkovice, Slatina, Chodovlice
Matějská pouť Praha

64 dětí

Velikonoční jarmark Třebenice

60 dětí

Karneval
Talent Mánia DD Dlažkovice

64 dětí

Pálení čarodějnic - zábavné odpoledne, 64 dětí
soutěže
¨Promítání filmu - Sbohem děcáku Praha

16 dětí

Odpolední výlet do Mostu

62 dětí

Taneční vystoupení v Teplé

15 dětí

OUT OF HOME Praha

8 dětí

Nácvik hry na kachon + vystoupení skupiny 64 dětí
JTD Lovosice
Celodenní výlet na pískovnu Lovosice

24 dětí

Týdenní letní pobyt Polevsko

34 dětí

Výlet do Mirákula

34 dětí

Projekty školního roku 2017/2018 - škola


Podzimní ruční práce (29.09.2017)



Vánoční ruční dílny (7.12.2017)



Jarní ruční dílny (16.3.2018)



Příroda (18.05.2018)



Cesta za pokladem (26.06.2018)

Projekty dětský domov

9.



Hra Finančník



Restart - projekt nadace Veroniky Kašákové



ARO - absence rodiny není překážkou



Motivační pobyty JURTA



Celodenní projekty - Mimo domov.



Projekt Začni správně

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI

Ve školním roce 2017/2018 nebyla žádná inspekční činnost ČŠI.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
21.588

12.545.942

- Platy

15.563

10.134

- OON

201

127

48

48

5.360

3.459

FKSP

311

2013

ONIV

153

67

Ukazatele stanovené krajským úřadem
Přímé NIV celkem
Závazné
ukazatel

z toho

Limit počtu zaměstnanců
Orient
ační
ukazat
ele

Odvody

Stav k 31.
08.2018

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

Stav k 31. 08.
2018

Fond rezervní

328

328

Fond investiční

294

272

Prostředky
Peněžní fondy
Fond odměn

Účelové prostředky kapitoly MŠMT
Prostředky na SIPVZ

Účelový
znak

Poskyt
nuto Použito
k 31.
k 31.
08.201 08.2018
8
10.375 10.134

Ukazatel

Přímé NIV celkem
33353

z toho

- Platy
- OON
- Ostatní (pojistné +
FKSP + ONIV)

134
121

127
136

3,883

3.729
v tis. Kč

Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.)
v tis. Kč
1. Hlavní činnost
Ukazatel
Rozpočet

Stav k 31.
08.2018

Náklady celkem

27.052

18.913

Příjmy (výnosy) celkem

27.052

19.825

Hospodářský výsledek

Doplňková činnost
Rozpočet

Stav k 31. 08.
2018

912

Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004
Sb.)
a) Hlavní činnosti
v tis. Kč
Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv, drogerie
Knihy, učební pomůcky
DHM
Nákup materiálu j. n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Školení a vzdělávání
Zpracování mezd a účetnictví
Nákup služeb j. n.
Drobné opravy a údržba
Programové vybavení
Vybavení ICT
Cestovné
Odpisy
odpady
kapesné
vratky-Vk,ost.

2. Rozpočet

Stav k 31. 08.2018

2.100
400
70
266
1.164
20

1.184
309
64
217
583
61

400
1.000
20
40
15

249
349
44
44
11

25
72
1.128
750

67
758
221

15
402
60
100

5
323
52
99

Náklady celkem
Příjmové položky
Příspěvek zřizovatele
Úplata za školní stravování
Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za zájmové vzdělávání
Další příjmy (602, 649)
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek

8.403
Rozpočet
7.353

4.923
Stav k 31. 08.2018
4.916

1.050
8.403

919
5.835

Upravený hospodářský výsledek
v Kč
Kč

Ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12.2015 (před zdaněním)
Předpokládané zdanění
Celkem po zdanění
Dodatečné odvody a vratky
Úhrada ztráty z minulých let
Další položky upravující hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)

91.332
91.332
91.332

91.332
v Kč

v tis.

Výsledky inventarizace majetku. Inventarizovaný majetek
Druh majetku
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Drobný nehmotný majetek
Hmotný majetek v operativní ev.(500 –3 000
Kč)
Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč)
Materiálové zásoby
Učební pomůcky A
Učební pomůcky B
Učební pomůcky C
Stravenky
Ceniny
Pokladní hotovost

D
F
D
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Celková hodnota
k 31. 08. 2018
78
5.079
860.
83
430
5.625
159

11

12

11. Projekty realizované financované z cizích zdrojů
1. Projekt Hra finančník - Nadace Terezy Maxové
3. Projekt RESTART - Veronika Kašáková
4. Projekt Aro - absence rodiny není překážkou
5. Projekt Začni správně

12. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V našem zařízení není odborová organizace. Mezi DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice zastoupené
ve školním roce 2017/2018 ředitelkou Mgr.,Bc.Ivanou Pettrichovou a kolektivem
zaměstnanců DD, ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice byla dohoda, která obsahuje:
 hmotnou zainteresovanost
 pracovně právní vztahy
 péči o pracující, výchovnou a vzdělávací činnost
 tvorbu čerpání FKSP
 vztahy vzájemné spolupráce a závěreční ustanovení

Dalšími partnery jsou:
Odbory sociálně - právní ochrany dítěte
Obecní úřad Dlažkovice
DD Čížkovice
DD Libochovice
Městský úřad Třebenice
Městská policie Třebenice
Policie ČR Lovosice
ZD Klapý
MS Vlastislav
ZŠ a MŠ Třebenice
ZŠ Třebívlice
Střední škola Lovosice
Střední škola Pohoda Litoměřice

Spolupracujeme s nadacemi zejména s, nadací Terezy Maxové dětem, nadací Dobrý skutek,
nadací Lucie Šafránkové a nadací Veroniky Kašákové.
Svazek obcí INTEGRO Západ Českého středohoří
Majetková, správně a delimitační unie Praha
Výroční zprávu zpracovala:
Ředitelka školy Mgr., Bc. Ivana Pettrichová
Výroční zpráva byla schválena ŠKOLSKOU RADOU 03.09.2018

Mgr., Bc. Ivana Pettrichová
ředitelka DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice

Příloha č.1

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
příspěvková organizace
Dlažkovice 1, Třebívlice, 411 15

Vyhodnocení
MPP
školní rok 2017-2018

„ Kdo si hraje , nezlobí.“
Počet dětí v DD : 64

-

Počet dětí v ZŠP : 28

-

Počet dětí v ZŠS : 5

Počet dětí – exter. : 3


všechny děti z DD i děti dojíždějící měl y možnost se zapojit do
volnočasových aktivit (zájmové kroužky,výlet y, soutěže, ozdravné pobyt y,
divadelní představení.....)



děti měl y možnost využít areál DD (park,zahrada,hřiště, bazén),přírodu
v okolí DD



dbali jsme na využívání složek zdravého životního st ylu



rodina – rodinná výchova – vztahy v rodině – zdravý a spokojený vývoj
jedince



zapojení do společensky - prospěšné činnosti , pomoc starším občanům



duševní a tělesné výchovy



racionální výživy



protidrogové preve nce



sexuální výchovy



snažili jsme se zajistit bezpečí – sociální, společenské (schránka důvěry
– děti měly možnost svěřit se s jakýmkoli problémem,vždy proběhlo
řešení...)



čtvrtletně byla zařazována jednotlivá témata ve třídách (kamarádství,
vztahy k dospělým, alkohol, drogy,kouření, volný čas, trestná činnost,
krádeže, vstup na cizí pozemky,nebezpečí internetu – facebooku,
kyberšikana, závislosti..)



preventivní program – „Nenech se ovládnout“ – technika je fajn,
ale…., kyberšikana



ŘEŠENO – náznaky šikany, pomluvy,náznak napadení dospělého,projev y
poruch chování – lhaní, krádeže, vyhrožování, pomluvy,
chování,ničení majetku, vulgarism y.....

agresivní

Kontakty s jinými organizacemi :
- DÚ, ÚSP,OSPOD, Policie, PPP, SPC
- MŠ, ZŠ, ŠD, DM
- Ekologické centrum
- Nadace
- lékaři
- SVP, K – centra, HS
- Pedagogická centra, Krajské úřady

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018:
9. Keramický
10.Sportovní
11.Hudební
12.Logopedie

Sport – využití tělocvičny, hřiště - fotbal, florbal, míčové hry, jízda na
kole, turi stické výlety, cvičení v přírodě, dopravní výchova

3. cvičení v přírodě –zaměřeno na ekologickou výchovu,přírodovlastivědné
prvky, tělesnou
výchovu,první pomoc, dopravní výchovu, pracovní a výtvarnou výchovu
3. zapojení do sportovních,výtvarných ,pěveckých soutěží
4. využívání sociálních,námětových her,dramatické výchovy,využívat prvku –
skupinové práce, projektových dnů na různá témata(využívány prvky
spolupráce, vzájemné pomoci, tolerance, ohleduplnosti,zdravé soutěživosti
dětí)

-

Pedagogové a výchovní pracovníci

1. vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů,drogové
prevence, komunitativních dovednostech......
2. Vedení třídnické hodiny
3. Bezpečné klima ve škole
4. Rizikové chování dětí a mládeže

Zpracovala : Hana KINDLOVÁ
…………………………….

ředitelka DD: Mgr. Bc. Ivana PETRICHOVÁ
…………………………………………..

Příloha č. 2 Fotografie z některých akcí

7.11. 2017 Domovy Tančí ve Slaném
1. místo v tanci Ukrajina a 2. místo Zebry

27.11. 2017 Pěvecké vystoupení v Praze pro ČSOB
I s Davidem Kollerem ze skupiny Lucie

21.12. 2017 Vyhlášení výsledků DD Cupu za rok 2017
v divadle Broadway – nejlepší sportovní dětský domov
v republice - 1. místo DD Dlažkovice z 39 domovů

2.3. 2018 Turnaj ve florbale v Lovosicích
Dívky 1. místo a chlapci 5. místo

