„Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a
základní škola, Brno, Hlinky 140“
se sídlem 603 69 Brno, Hlinky 140

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Hlavní úkoly pro školní rok 2022 / 2023 se týkají procesu slučování DÚ Veslařská a
DDÚ Hlinky. Vytváření a sjednocení diagnostických postupů a výchovných procesů u
děti s neukončenou povinnou školní docházkou a dětí po ukončení povinné školní
docházky. Ve vytváření optimálních podmínek pro pracovníky sloučených zařízení
v nových podmínkách. Zavedení supervize i pro pedagogické pracovníky DÚ
Veslařská, příprava „teambuildingových“ výjezdů, nastavení pracovních porad,
metodické semináře atd.
Metodické doprovázení dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných
ústavů.
Velkým úkolem je sloučení a nová koncepce Středisek výchovné péče. Plány práce
Středisek výchovné péče jsou samostatnou součásti plánu práce na školní rok
2022/2023.
Autoevaluace
Diagnostická činnost – plány práce (celoroční a týdenní )
– vedení pedagogické dokumentace
– individuální program rozvoje osobnosti – po 14- dnech – přednést na
Diagnostické radě k seznámení všech pedagogických
pracovníků zodpovídají odborní vychovatelé
– kniha hlášení, Evix, zápisy – důležité informace o skupině a dětech, program,
změna programu – všichni pedagogičtí pracovníci,
– příprava na diagnostické porady – odpovídají psychologové, speciální
pedagogové, kmenový vychovatel
– katamnestické sledování přemístěných dětí – odpovídají speciální
pedagogové
Výchovná a reedukační činnost - tvorba odpoledních programů zaměřených na
konkrétní skupinu dětí – odborní vychovatelé ve spolupráci se speciálními pedagogy
a psychology
Vzdělávací – individuální vzdělávací programy v základní škole a diagnostických
třídách - učitelé ve spolupráci s odbornými pracovníky
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Pedagogičtí pracovníci – hospitace
–
–
–
–

kvalita výchovného procesu se zaměřením na vztah pedagog dítě, kvalita
vychovatelské role – zodpovídá zástupkyně ředitele, vedoucí vychovatel
kvalita vzdělávacího procesu se zaměřením na motivaci k učení a
individuálnímu přístupu – zodpovídá zástupkyně ředitele, ředitel
tvorbu programů v přímovýchovných činnostech – zodpovídá zástupkyně
ředitele, vedoucí vychovatel
klíma zařízení, kultura - zodpovídá ředitel, zástupkyně ředitele, pedagogičtí
pracovníci – forma hospitace, kontrola, pozorování, individuální pohovor a
hodnocení 2x ročně na pedagogických radách.

Psychologové, speciální pedagogové
– vstupní pohovory,
– návrhy IPRO,individuální a skupinové intervence a jejich závěry,
– závěrečná zpráva o dítěti
Rozvoj profesionálních dovedností ped. pracovníků
– studium
– samostudium
– krátkodobé vzdělávací kurzy
– supervize
Materiální a technické podmínky
– příprava investičních záměrů k rekonstrukci objektů
– sportovní potřeby
– jiné materiální potřeby k výkonu práce - zodpovídá ředitel, zástupkyně
ředitele, vedoucí vychovatel ve spoluprácí s hospodářským úsekem
Spolupráce s širším okolím
–
–
–
–
–

porady kurátorů – kazuistické semináře, případové konference
porady ředitelů spádových zařízení
spolupráce se soudy
státním zastupitelstvím
PČR

Vnější prezentace zařízení
–
–
–
–

publikační činnost
účast na konferencích
spolupráce s VŠ
spolupráce s neziskovými pomáhajícími organizacemi
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Prvořadým úkolem v letošním školním roce bude evaluace systému práce pro děti
v různých vývojových etapách dle standardů péče a profesionální rozvoj
pedagogických pracovníků, posilování týmové práce, případové supervize, práce
s rodinou dítěte, spolupráce s pracovníky OSPOD.
Zaměříme se na evaluaci programů plánů práce pedagogických pracovníků jak
týdenních, tak celoročních a vzdělávacích programů ve třídách ZŠ a diagnostických
třídách.
Nadále budeme dotvářet a zefektivňovat individuální program rozvoje osobnosti
dítěte se zaměřením na vzdělávání, reedukaci a přípravu pro další vzdělávání nebo
pracovní příležitosti u dětí po ukončení povinné školní docházky.
Metodické vedení spádových zařízení – evaluace programů a závěrečných zpráv,
metodická pomoc dle standardů kvality dle metodického pokynu MŠMT.
Metodická pomoc psychologům a speciálním pedagogům ve spádových zařízeních.

Důležitým úkolem je spoluúčast při vzdělávaní studentů speciální pedagogiky etopedie, sociální pedagogiky a psychologie. Zapojení do vzdělávacích projektů MU
PdF a FF.
Organizace školního roku 2022/2023 :
zahájení školního roku 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny – 26.10.2022-27.10.2022 provoz školy bude přerušen
Vánoční prázdniny – 23.12.2022-2.1.2023 provoz školy bude přerušen
Pololetní prázdniny – 4.2.2023 provoz školy bude přerušen
Jarní prázdniny- 13.3.2023-19.3.2023 provoz školy bude přerušen
Velikonoční prázdniny – 6.4.2023 provoz školy bude přerušen
Letní prázdniny – 1.7.2023 – 3.9.2023 provoz školy bude přerušen
Struktura DDÚ:
Pracoviště diagnostické : zajišťuje odborné, komplexní vyšetření dětí v součinnosti
s ostatními pracovišti, stanoví individuální program rozvoje osobnosti. Poskytuje
odbornou pomoc spádovým zařízením.
Pracoviště sociálních služeb : zajišťuje sociální péči o přijaté děti a podílí se na jejím
diagnostickém šetření. Spolupracuje s pověřenými pracovníky OSPOD, státním
zastupitelstvím, soudy, PČR a zákonnými zástupci dětí. Součástí sociálního pracoviště
je pracoviště zdravotní, které zajišťuje zdravotní péči o děti.
Pracoviště výchovně vzdělávací : zjišťuje v třídách stav vědomostí a dovedností dětí,
zajišťuje jejich vzdělávání po dobu pobytu v DÚ. V mimoškolních činnostech probíhá
diagnostika dětí v oblasti sociálních dovedností, rozvoj nových sociálních kompetencí
prostřednictvím nastavených individuálních programech rozvoje osobnosti.
Pracoviště pro děti zadržené na útěku : slouží pro děti na útěku ze zařízení pro výkon
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ústavní a ochranné výchovy.
Střediska výchovné péče : se řídí vlastním celoročním plánem práce / viz. příloha /
Personální zabezpečení
Učitelé:
Mgr. Oldřich Dobiáš, učitel – vedoucí ZŠ a diagnostických tříd, učitel
Mgr. Marcela Uhrová, učitelka
Mgr. Božena Doleželová – spec.pedagog-učitel
Mgr. Tomáš Horák – spec.pedagog - učitel
Mgr. Petr Kolouch – spec.pedagog - učitel
Speciální pedagogové,psychologové,sociální pracovnice :
Mgr. Martin Holý, ředitel
PhDr. Soňa Cpinová, stat. zástupce, etoped koordinátor, vedení odborných praxí
Mgr. Norbert Tomek, vedoucí vychovatel
Mgr. Olga Štěpánková, psycholog
Mgr. Jiří Dalajka PhD, psycholog
Ing.Bc. Lukáš Mezulianek - etoped
Mgr. Veronika Tovarňak - psycholog
Mgr. Lucie Vernerová – etoped, metodik prevence
Bc. Dagmar Slabá, sociální pracovnice
Lenka Zamazalová, sociální pracovnice - ošetřovné
Mgr. Lenka Gregorová, sociální pracovnice
Dis. Eva Čištínová – sociální pracovnice - zdravotní
Mgr. Zuzana Černá – sociální pracovnice – pracoviště probační a mediační služby
Sabina Holbová – sociální pracovnice
Odborní vychovatelé:
Mgr. Radka Ošťádalová
Mgr. Michal Havliček
Mgr. Radim Žák
Bc. Barbora Orságová
Bc. Eva Dykastová
Bc. Richard Horák
Mgr. Vítězslav Nyč
Mgr. Roman Seďa
Bc. Dalimír Kopečný
Mgr. Jakub Steidl
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Asistent pedagoga:
Hana Juračková
Anna Svobodová
Miroslav Doležal
Robert Michalec
Miroslav Uzel
Bc. Adam Pompa
Bc. Jan Dousek
Ivo Jelínek
Mgr. František Buček
Petr Dočekal
Bc. Novák Pavel
Bc. Martina Koubová
Bc. Lucie Kubová
Středisko výchovné péče :
SVP Brno Hlinky 140 – vedoucí pracoviště, zástupce ředitele pro SVP Mgr. Ilona
Skotálková
SVP Brno Veslařská 252 a Kamenomlýnská 2 – vedoucí pracoviště Mgr. Bohdan
Čermák
SVP Kroměříž + pracoviště Bystřice pod Hostýnem – vedoucí pracoviště PhDr.
Dagmar Cruzová
SVP Zlín DOMEK – vedoucí pracoviště Mgr. et Mgr. Alena Bututlová
SVP Hodonín - vedoucí pracoviště Mgr. Barbora Mňuková
Střediska výchovné péče se řídí vlastním vypracovaným plánem práce.
Osobní zaměření a individuální úkoly odborných pracovníků:
Mgr. Martin Holý– ředitel, koordinace diagnostické činnosti, skupinová sezení,
individuální a skupinová činnost s dětmi, vedení komunitních setkání, schránka
důvěry;
PhDr. Soňa Cpinová – zastupuje ředitele v plném rozsahu, pověřena poskytovat
informace, evidovat a vyřizovat ústní i písemné stížnosti. Metodické vedení a
koordinační činnost spádových zařízení, psychoterapeutická individuální a skupinová
činnost, vedení studentů na praxi, přednášková činnost studentům MU katedry spec.
pedagogiky,
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Mgr. Norbert Tomek– vedoucí vychovatel - vedení odborných vychovatelů a
asistentů pedagoga, styk se zákonnými zástupci, PČR, OSPOD, řešení útěků,
individuální práce s dětmi na „záchytu“, kapesné
Mgr. Olga Štěpánková – vstupní psychologický pohovor s dětmi s PO, ÚV a OV,
komplexní psychologické vyšetření, průběžná psychoterapeutická individuální a
skupinová činnost, individuální práce na záchytném pracovišti;
Mgr. Jiří Dalajka PhD - vstupní psychologický pohovor s dětmi s PO, ÚV a OV,
komplexní psychologické vyšetření, průběžná psychoterapeutická individuální a
skupinová činnost, individuální práce na záchytném pracovišti; správce IT sítě,
koordinátor BOZP
Mgr. Oldřich Dobiáš – vedoucí ZŠ a diagnostických tříd, veškerý školní inventář
v kabinetě, audiovizuální pomůcky, aktualizace software pro výuku a
nepedagogickou činnost
Mgr. Marcela Uhrová – estetizace školního prostředí, učitelská knihovna, pomůcky
do přírodopisu, vlastivědy, prvouky, jazyka českého;
Mgr. Božena Doleželová – pomůcky do pracovního vyučování, výtvarné výchovy,
dílny;
Mgr. Tomáš Horák – péče o sportovní náčiní školy, příprava turnajů a soutěží,
aktivizace kontaktů pro pracovní zařazení dětí blížící se zletilosti
Mgr. Petr Kolouch – údržba pracovního nářadí, péče a návrhy péče o zeleň
Bc. Dagmar Slabá – metodická a koordinační činnost zařízení ve spádové oblasti,
agenda dětí s PO, ÚV a OV, vedení studentů na praxi, přednášková činnost; vedoucí
sociálního úseku
Lenka Zamazalová – řešení soc. právních problémů - stanovení a vymáhání
ošetřovného;
Mgr. Lenka Gregorová – agenda dětí s PO,ÚV a OV, zastupování vedoucí sociálního
úseku
Sabina Holbová - agenda dětí s PO,ÚV a OV
Dis. Eva Čištínová – péče o děti po zdravotní stránce, péče o děti se zdravotními
problémy, osvětová zdrav. činnost, vedení knihy úrazů dětí i dospělých
Mgr. Zuzana Černá – vedení a organizace pracoviště probační a mediační služby,
archivace dokumentů – správa archivu
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Zájmová profilace vychovatelů
Mgr. Radka Ošťádalová - výtv. činnost, práce s materiály, sport. činnost, estetizace
prostředí;
Bc. Michal Havlíček - estetizace prostředí, alternativní hudba, práce s audiovizuální
technikou
Bc. Radim Žák – sportovní činnosti, pobyt v přírodě, zdravé stravovaní a sport
Bc. Barbora Orságová – výlety do přírody, mimoškolní příprava, kulturní programy,
aktivity ve cvičné kuchyňce
Bc. Eva Dykastová – ruční práce, estetizace prostředí, společenské hry a turnaje
Bc. Richard Horák – sportovní činnosti, pracovní činností, výlety do přírody
Mgr. Vítězsla Nyč – sportovní činnosti, turnaje, sportovní rybolov, mimoškolní
příprava
Mgr. Roman Seďa – vaření – cvičná kuchyňka, výlety do přírody, pracovní činnosti,
organizace společných aktivit a turnajů
Bc. Dalimír Kopečný – cykloturistika, pracovní činnosti,
Mgr. Jakub Steidl – alternativní sporty (inline, skateobard, rafty, koloběžky)
Poznámka : podrobnosti k zájmové profilaci jsou uvedeny v osobním plánu práce.
Pravidelné úkoly všech pedagogických pracovníků
Individuální výchovně vzdělávací program dětí individuální program rozvoje
osobnosti dítěte – do 14-ti dnů po přijetí dítěte kmenový vychovatel, učitel,
psycholog, speciální pedagog koordinují přípravu individuálního programu rozvoje
osobnosti dítěte.
Úkoly ostatních pracovníků
Mgr. Skotálková : zástupkyně ředitele pro střediska výchovné péče: řídí činnost
středisek výchovné péče
Vedoucí hospodářského úseku - hospodářka: Romana Havránková
Vedoucí ekonomického úseku - hlavní účetní : Ing. Veronika Čajková
Mzdová účetní : Milena Coufalová
Rozpočtář, správce rozpočzu : Ing. Eva Šmahlíková
Vedoucí školní jídelny : Ladislava Nosová,
Provozář, úržba: Lubomír Otoupalík, Pavel Musil, Pavel Kuljovský, Jaroslav Johaník
Pradlena, švadlena : Bohdana Hnětkovská, Ostřížková Radana
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Kuchařky : Milena Capilová, Ludmila Svobodová, Alice Richterová, Martina Dessup,
Eva Funtyová, Lenka Hochmuthová, Rosenbergerová Karla
Uklízečka: Kamila Šlesarová, Dana Podveská, Záděrová Marcela, Mrázková Ivana
Jiné úkoly
Stravovací komise : předseda : stravovací komise se schází 2 - 3x za měsíc a dle
aktuální potřeby, projednává připomínky k jídelníčku a provozu kuchyně.
Likvidační komise:,
Komise BOZP, požární ochrana : předseda Jiří Dalajka zodpovídá za plnění úkolů na
úseku BOZP a požární ochrany odpovídá ve spolupráci s rozpočtářkou, údržbáři
Organizační záležitosti:
Kapacita DÚ : 43 lůžek ( 3 lůžka záchytné pracoviště ) – ve škol. roce 22/23 kapacita
32 + 3 lůžka záchytné pracoviště – snížení z důvodu rekonstrukce objektu 244
SVP - ambulantní, celodenní 2 skupiny, internátní 2 skupiny
Škola : 3 třídy ZŠ a 2 diagnostické třídy pro děti s ukončenou PŠD ( ve škol. roce
22/23 snížení o 1 diagnostickou třídu – rekonstrukce objektu 244 )
Mimoškolní výchova DÚ: 4 koedukované skupiny ( ve škol. roce 22/23 snížení o 1
skupinu – rekonstrukce objektu 244 )
Pravidelné intervenční a terapeutické činnosti :
Celoústavní komunita - kruh:(ranní a odpolední) pravidelná činnost Po - Pá vždy před
dopolední a odpolední činnosti, účast všech dětí i pedagogických pracovníků ve
službě – vede ředitel – organizace dne, aktuální potřeby dětí, nácvik sociálních
dovedností, využití skupinové dynamiky v procesu rozvoje osobnosti dětí. Komunita
vytváří rámec bezpečí a otevřenosti. Páteční komunita zaměřena na spolusprávu a
týdenní hodnocení.
Půlkruh: - organizační otázky, průběžné hodnocení dětí, individuální připomínky a
požadavky dětí - pravidelně na všech skupinách – odborní vychovatelé
Hodnotící kruh - spoluspráva: vede ředitel, pravidelná činnost hodnocení dětí za
týden, za účasti ředitele, učitelů, psychologů, etopeda, vychovatelů ve službě, účast
jiných pracovníků je možná. Připomínky dětí k programům, návrhy programu na
víkend, žádosti dětí (pátek) .
Psychoterapeutické a intervenční skupinové činnosti: vedou speciální pedagogové a
psychologové pravidelně pondělí, úterý,
Individuální intervenční činnost: všichni pedagogičtí pracovníci
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Formy řízení DÚM:
Celoroční plán práce : obsahuje hlavní úkoly činnosti DÚ a SVP, zpracuje vedení DÚ a
vedoucí SVP
Osobní plán práce : zpracují všichni pedagogičtí pracovníci, obsahuje výchovné
činnosti směřující k diagnostickému závěru.
Týdenní plán práce : zpracují odborní vychovatelé - slouží ke koordinaci zájmových
činností během týdne. Obsahuje výchovně diagnostické cíle jednotlivých činností.
Porady vedení : - ředitel, zástupkyně ředitele, psycholog, speciální pedagog, soc.
pracovnice, (v případě potřeby aktuálního řešení vychovatelé a učitelé ) denně - řeší
organizační záležitosti, aktuální potřeby dětí
Diagnostické rady : 1x za 14 dnů, všichni pedagogičtí pracovníci- intervize
výchovného působení pedagogických pracovníků, rozbor relapsů- řídí psycholožka
Porady asistentů pedagoga – vede ředitel, zástupkyně ředitele, jedenkrát za měsíc řeší aktuální organizační problémy
Porady učitelů : vede ředitel, jednou za měsíc
Supervize : 4x ročně pro všechny pedagogické pracovníky, jedna managerská
Pedagogické rady : září 2022 – úvodní
říjen 2022 – tématická
únor 2023 – hodnotící
duben 2023 – tématická
květen 2023 – tématická
červen 2023 – hodnotící, závěrečná
Poznámka : součástí každé pedagogické rady je kontrola plnění závěrů minulé
pedagogické rady a stanovení závěrů nových. Změny termínů pedagogických rad jsou
vyhrazeny
Provozní porady: vede ředitel 4x za rok
Plán hospitací: každodenní kontrola – zástupkyně ředitele, ředitel,
Pravidelně minimálně 4x za rok tématická (zaměření na mimoškolní činnost) – zást.
ředitele
Hospitace ve škole – ředitel
Poznámka : v letošním školním roce je středa stanovena pro pedagogické rady,
provozní porady, diagnostické rady a porady vychovatelů.
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Veřejné aktivity DÚ
DÚ úzce spolupracuje se studenty VŠ a VOŠ . Umožňuje studentům praxi, nebo
exkurze.
Vedení DÚ pořádá minimálně 1x za rok setkání pověřených pracovníků OSPOD z
terénu. 4 x za rok pořádá DÚ porady ředitelů DD, DDŠ a VÚ ve své působnosti.
Evaluace potřeb OSPOD, zařízení, přemístěných dětí.
Speciální pedagogové, psycholožka – evaluace standardů kvality 2x ročně a
metodické vedení spádových zařízení
Se studenty zařazenými na praxi v DÚ pracují speciální pedagogové, psychologové,
učitelé, zástupkyně ředitele a ředitel
Ředitel, speciální pedagogové, zástupkyně ředitele a učitelé se aktivně podílejí na
přednáškové činnosti na FF MU, PdF MU .
Zvyšování odborné připravenosti pedagogických pracovníků:
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Interní :( pedagogická rada) – témata: komunikace, rozvoj osobnosti ped.pracovníka,
adiktologická problematika, děti s psychiatrickou diagnózou, agrese
Externí : sebezkušenostní výcvik uvedeno v DVPP
Supervizní semináře: Cpinová, Skotálková
Krátkodobé kurzy: dle nabídky
Samostudium: doporučená četba: odborná literatura: Supervize v pomáhajících
profesích, Psychoterapie dětí a dospívajících, Psychoterapeutické systémy, Učitel
v náročných situacích, Hraniční porucha osobnosti, Poruchy osobnosti, Psychologie
pro pomáhající profese, Syndrom CAN, Inkluzivní vzdělávání
Metodik prevence - pravidelná účast na seminářích s touto problematikou.
Supervize :
Forma vzdělávání a profesionálního rozvoje pracovníků DÚ a SVP
4 x ročně – akreditovaný supervizor ČIS PhDr. Jiří Broža
Termíny supervize – 20.9 a 21.9.2022, 13.12 a 14.12.2022
Téma dle aktuální situace
Formy supervize: týmová a individuální – dle potřeb DÚ a SVP
Přímovýchovná práce pedagogických pracovníků:
Ředitel, zástupce ředitele, speciální pedagog - etoped, psycholog
Ředitel - přímovýchovná činnost 5 hod.
Zástupkyně ředitele – stat.zástupce přímovýchovná činnost 17 hod.
Zástupce ředitele pro SVP - přímovýchovná činnost 18 hod.
Vedoucí SVP - přímovýchovná činnost 20 hod.
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Vychovatelé přímovýchovná činnost 27 hod.
Vedoucí vychovatel –přímovýchovná činnost – 17 hod. – 10 hod.se skupinou, 7 hod.
individuální intervence
Psycholog – přímovýchovná činnost 22 hod. – 4 hodiny práce se skupinou, 18 hod.
individuální intervence
Speciální pedagog – přímovýchovná činnost 22 – 10 hodin práce se skupinou, 12 hod.
individuální intervence
Učitel ZŠ a speciální pedagog diagnostických tříd:
Vedoucí učitel – 22 hod. přímovýchovná činnost doba začíná 15 minut před rozpisem
stanovenou pracovní dobou
Učitel ZŠ, spec.pedagog diagnostické třídy – 22 hod.
Vychovatel
Vychovatel - 27 hod. pracovní doba začíná 15 minut před rozpisem stanovenou
pracovní dobou
Asistent pedagoga
Denní a noční asistent pedagoga – 36 hod. přímovýchovné činnosti pracovní doba
začíná 15 minut před rozpisem stanovenou pracovní dobou
Činnost školské rady
Školská rada byla zřízena ke dni 1. 11. 2005 usnesením Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ze dne 18. 11. 2005 pod č.j. 33528/2005-24.
Školská rada vykonává svou působnost podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. Má
vypracovaný jednací řád, který je závazný a obsah jednání je zadokumentován do
zápisu školské rady dle stanovených termínů.
Plán čerpání dovolených
V celoročním plánu čerpání dovolených se vychází z provozních podmínek DÚ a SVP a
ze zákoníku práce.
Větší část dovolených si pedagogičtí pracovníci vyčerpají v období prázdnin - 20 dnů.
Během školního roku vedení ústavu zajistí čerpání dovolené podle stavu dětí tak, aby
zajistilo dočerpání dovolené ve stanovené lhůtě do konce kalendářního roku.
Studijní volno
Vedení zařízení stanoví individuálně čerpání studijního volna k samostudiu pro
pedagogické pracovníky dle aktuálních možností zařízení.
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Jednací protokol
V době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu zastupuje zástupce ředitele.
Aktuální pověření zastupováním v případě nepřítomnosti ředitele i zástupce ředitele
se určuje na každodenní poradě.
Pracovní doba odborných a provozních pracovníků
ředitel Mgr. Martin Holý

Po až Pá 7,00 – 15,30 (12,00 – 12,30)

St. zástupce PhDr. Soňa Cpinová:
Havránková Romana
Ing. Veronika Čajková
Bc. Slabá Dagmar
Zamazalová Lenka
Mgr. Olga Štěpánková :
Mgr. Jiří Dalajka PhD. :
Mgr. Norbert Tomek:
Milena Coufalová
Ing. Eva Šmahlíková
Ladislava Nosová
Lubomír Otoupalík
Pavel Musil
Ing.Bc. Lukáš Mezulianek
Mgr. Veronika Tovarňak
Mgr. Lucie Vernerová
Mgr. Lenka Gregorová
Dis. Eva Čištínová
Mgr. Zuzana Černá
Sabina Holbová

Po – Pá
7,00 – 15,30 (12,00 – 12,30)
Po – Pá
6.00 - 14,30 (12,00 – 12.30)
8,00 – 16,00 – home office
8,00 – 13,00
12.00 – 12.30
7.00 – 15,30
12.00 – 12.30
7,00 – 15,30
12,00 – 12,30
7,00 – 15,30
12,00 – 12,30
7,30 – 16,00
12,00 - 12,30
7,00 – 15,30 (12,00 – 12,30)
8,00 – 16,30 (12,00 – 12,30)
7,00 - 15,30 (12,00 – 12,30)
6,30 – 15,00 (12,00 – 12,30)
6,30 – 15,00 (12,00 – 12,30)
7,00 – 15,30 (12,00 – 12,30)
7,00 – 15,30 (12,00 – 12,30)
7,00 – 15,30 (12,00 – 12,30)
8,00 – 16,30 (12,00 – 12,30)
8,00 – 14,30 (12,00 – 12,30)
8,00 – 12,30
7,30 – 16,00 (12,00 – 12,30)

Vychovatelé, asistenti pedagoga – dle rozpisu služeb
Učitelé – 7,30 – 16,00 hod a dále dle rozvrhu hodin
Kuchařky – dle rozpisu služeb
Ostatní provozní a nepedagogičtí pracovní – 6,30 – 15,00 (12,00-12,30)
Home office – dle dohody, řešena v pracovní smlouvě individuálně
Projednáno na PR 1.9.2022
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