
1 Ve 21:30 - večerka pro klienty mladší 12 let, ve 22:00 - večerka pro klienty starší 12 let 

 
 

 

PONDĚLÍ 

 

ČAS ČINNOST S KÝM 

6:45  –     7:00  

7:00  –     7:15 

7:15  –     7:50 

7:50 –      8:05 

 

budíček, osobní hygiena 

rozcvička 

snídaně, úklid pokojů a jejich hodnocení 

ranní komunita + předání výhod na den 

 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

pracovníci SVP 

 

8:05  –     9:40 

9:40  –   10:00 

10:00  – 11:35 

11:35 –  11:50 

11:50  – 12:30 

12:30  – 14:00 

14:00  – 17:00 

17:00  – 17:45 

17:45 –  18:00  

vyučování 

svačina 

vyučování 

školní komunita (předání a hodnocení vyučování) 

oběd + osobní volno 

velká komunita 

činnost s vychovatelem 

příprava na vyučování 

čerpání výhod 

učitel 

škola 

učitel, denní vychovatel 

učitel, denní vychovatel 

denní vychovatel 

pracovníci SVP 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

18:00  – 18:30 

18:30  – 19:00 

19:00  – 19:30 

19:30  – 20:00 

20:00  – 20:15 

20:15  – 21:00 

21:001 – 21:30 

 21:30 

večeře 

úklid 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

ČAS ČINNOST S KÝM 

6:45  –     7:00  

7:00  –     7:15 

7:15  –     7:50 

7:50 –      8:05 

 

budíček, osobní hygiena 

rozcvička 

snídaně, úklid pokojů a jejich hodnocení 

ranní komunita + předání výhod na den 

 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

pracovníci SVP 

 

8:05  –     9:40 

9:40  –   10:00 

10:00  – 12:25 

12:25 –  13:00 

13:00  – 14:35 

14:35  – 14:50 

14:50  – 17:00 

17:00  – 17:45 

17:45 –  18:00  

vyučování 

svačina 

vyučování 

oběd + osobní volno  

odpolední vyučování 

školní komunita (předání a hodnocení vyučování) 

svačina/činnost s vychovatelem 

příprava na vyučování 

čerpání výhod 

učitel 

denní žurnál 

učitel 

denní vychovatel 

učitel 

učitel, denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

18:00  – 18:30 

18:30  – 19:00 

19:00  – 19:30 

19:30  – 20:00 

20:00  – 20:15 

20:15  – 21:00 

21:002 – 21:30 

21:301 

večeře 

úklid 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

                                                 
 

 

ÚTERÝ 



1 Ve 21:30 - večerka pro klienty mladší 12 let, ve 22:00 - večerka pro klienty starší 12 let 

 
 

 

 

ČAS ČINNOST S KÝM 

6:45  –     7:00  

7:00  –     7:15 

7:15  –     7:50 

7:50 –      8:05 

 

budíček, osobní hygiena 

rozcvička 

snídaně, úklid pokojů a jejich hodnocení 

ranní komunita + předání výhod na den 

 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

pracovníci SVP 

 

8:05  –     9:40 

9:40  –   10:00 

10:00  – 12:25 

12:25 –  12:40 

12:40  – 13:30 

13:30  – 14:30 

14:30 – 17:00 

17:00  – 17:45 

17:45 –  18:00  

vyučování 

svačina 

vyučování 

školní komunita (předání a hodnocení vyučování) 

oběd + osobní volno 

terapeutická skupina 

svačina/činnost s vychovatelem 

příprava na vyučování 

čerpání výhod 

učitel 

ambulantní pracovník 

učitel, denní vychovatel 

učitel, denní vychovatel 

denní vychovatel 

psycholog + etoped 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

18:00  – 18:30 

18:30  – 19:00 

19:00  – 19:30 

19:30  – 20:00 

20:00  – 20:15 

20:15  – 21:00 

21:001– 21:30 

21:301 

večeře 

úklid 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

ČTVRTEK 

 

ČAS ČINNOST S KÝM 

6:45  –     7:00  

7:00  –     7:15 

7:15  –     7:50 

7:50 –      8:05 

 

budíček, osobní hygiena 

rozcvička 

snídaně, úklid pokojů a jejich hodnocení 

ranní komunita + předání výhod na den 

 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

pracovníci SVP 

 

8:05  –     9:40 

9:40  –   10:00 

10:00  – 12:25 

12:25 –  13:00 

13:00 – 13:45 

13:45 – 14:00 

14:00  – 17:00 

17:00  – 17:45 

17:45 –  18:00  

vyučování 

svačina 

vyučování 

oběd + osobní volno 

odpolední vyučování 

školní komunita (předání a hodnocení vyučování) 

svačina/činnost s vychovatelem 

příprava na vyučování 

čerpání výhod 

učitel 

ambulantní pracovník 

učitel, denní vychovatel 

denní vychovatel 

učitel 

učitel, denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

18:00  – 18:30 

18:30  – 19:00 

19:00  – 19:30 

19:30  – 20:00 

20:00  – 20:15 

20:15  – 21:00 

21:001– 21:30 

21:301 

večeře 

úklid 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

 

 

STŘEDA 



1 Ve 21:30 - večerka pro klienty mladší 12 let, ve 22:00 - večerka pro klienty starší 12 let 

 
 

 

PÁTEK 

 

ČAS ČINNOST S KÝM 

6:45 –    7:00 

7:00 –    7:15 

7:15 –    7:50  

7:50  –   8:05 

 

budíček, osobní hygiena 

rozcvička 

snídaně, úklid pokojů a jejich hodnocení 

ranní komunita + předání výhod na den 

 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

pracovníci SVP 

 

8:05  –   9:40 

9:40  –  10:00 

10:00 – 11:35 

11:35 – 11:50 

11:50 – 13:00 

13:00 – 15:00 

15:00 – 17:45 

17:45 – 18:00 

vyučování 

svačina 

vyučování 

školní komunita (předání a hodnocení vyučování) 

oběd + osobní volno 

generální úklidy a příprava na výjezdy domů 

svačina/činnost s vychovatelem/odjezdy domů 

čerpání výhod 

učitel 

ambulantní pracovník 

učitel, denní vychovatel 

učitel, denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

18:00 – 18:30 

18:30 – 19:00 

19:00 – 19:30  

19:30 – 20:00 

20:00 – 20:15 

20:15 – 21:30 

21:301 –22:00 

22:001 

večeře 

úklidy 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

SOBOTA 

 

ČAS ČINNOST S KÝM 

8:00   -  12:00 

 

 

 

12:00 –  13:00 

13:00 –  17:45 

17:45 –  18:00 

18:00 –  18:30 

18:30 –  19:00 

19:00 –  19:30  

19:30 –  20:00 

20:00 –  20:15 

20:15 –  21:30 

21:301 – 22:00 

22:001 

budíček, osobní hygiena, snídaně, ranní komunita  

+ předání výhod na den, úklid pokojů a jejich 

hodnocení, příprava na program, činnost 

s vychovatelem 

oběd + osobní volno 

činnost s vychovatelem/svačina 

čerpání výhod 

večeře 

úklidy 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

 

 

 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

                                                 
 



1 Ve 21:30 - večerka pro klienty mladší 12 let, ve 22:00 - večerka pro klienty starší 12 let 

 
 

 

 

 

s rodičovskou skupinou 

 

ČAS ČINNOST S KÝM  

8:00  –    8:45 

 

 

8:45 –     9:30 

9:30 –   10:00 

10:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:00 

13:00 – 15:00 

do 14:30   

15:00 – 17:00 

 

 

16:00  – 18:00 

18:00  – 18:30 

18:30  – 19:00 

19:00  – 19:30 

19:30  – 20:00 

20:00  – 20:15 

20:15  – 21:00 

21:001 – 21:30 

21:301 

budíček, osobní hygiena, snídaně, úklid pokojů a 

jejich hodnocení, ranní komunita + předání výhod 

na den 

příprava na vyučování 

osobní volno, odchod na prodloužené vycházky 

činnost s vychovatelem, odchod na vycházky 

čerpání výhod 

oběd + osobní volno 

návštěvy 

návrat z výjezdů a vycházek 

skupina s rodiči – 1. část společná 

  

                          - 2. část jen rodiče  

činnost s vychovatelem 

večeře 

úklidy 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

 

 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

 

ambulantní pracovník, denní 

vychovatel 

ambulantní pracovník 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

NEDĚLE 

bez rodičovské skupiny 

 

ČAS ČINNOST S KÝM 

8:00  –  8:45 

 

 

8:45 – 9:30 

9:30 – 10:00 

10:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:00 

13:00 – 15:00 

do 14:30   

15:00 – 18:00 

18:00  – 18:30 

18:30  – 19:00 

19:00  – 19:30 

19:30  – 20:00 

20:00  – 20:15 

20:15  – 21:00 

21:001– 21:30 

21:301 

budíček, osobní hygiena, snídaně, úklid pokojů a 

jejich hodnocení, ranní komunita + předání výhod 

na den 

příprava na vyučování 

osobní volno, odchod na prodloužené vycházky 

činnost s vychovatelem, odchod na vycházky 

čerpání výhod 

oběd + osobní volno 

návštěvy 

návrat z výjezdů a vycházek 

činnost s vychovatelem 

večeře 

úklidy 

telefonáty 

komunita, předávání dětí + hodnocení 

druhá večeře 

činnost s vychovatelem 

osobní hygiena, příprava na večerku 

večerka 

denní vychovatel 

 

 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní vychovatel 

denní a noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

noční vychovatel 

 

                                                 
 

NEDĚLE 


