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1
PROGRAM REEDUKAČNÍCH ČINNOSTÍ

Program reedukačních činností (dále PRČ) je dokument VÚ a SVP Pšov, který
slouží pedagogickým pracovníkům VÚ a SVP Pšov v oblasti reedukačních činností.
PRČ vychází z Vnitřního řádu zařízení (č.j. VÚ – 001/2004) a z Rámcového programu
výchovných činností (č.j. VÚ – 002/2006). PRČ je určen klientům zařízení VÚ a SVP
Pšov. Jedná se o chlapce ve věku 15 – 18 let, v případě prodloužení ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy do 19 ti let, s nařízenou ústavní výchovou, nebo uloženou
ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením.

1.1 CHARAKTERISTIKA PRČ
Vzhledem ke specifičnosti našich klientů a k oblastem sociálního života, ve
kterých zpravidla selhávají nebo jsou u našich klientů zanedbané, je sestaven tento
PRČ. Aktivity obsažené v tomto PRČ jsou vybrány na míru naší klientele a zohledňují
z pravidla největší potřeby chlapců vzhledem k budoucímu zapojení do společnosti.

2
REEDUKACE

Reedukaci chápeme jako souhrn speciálně pedagogických metod, které mají za
úkol rozvinutí dosud zanedbaných osobnostních vlastností a jejich změnu společensky
uznávaným směrem. Za nápravu zpravidla považujeme zmírnění nebo eliminaci
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negativních postojů, návyků a projevů jedince. Jedná se tedy o soubor speciálně
pedagogických postupů a metod, které jsou využívány v rámci „převýchovy“ klientů a
to i ve školských zařízení určených pro převýchovu. Cílem těchto aktivit je doplnění a
zbytnění kompetencí potřebných pro plnohodnotné zapojení (znovuzapojení) do
společnosti – resocializaci.

2.1 PROSTŘEDKY REEDUKACE
K dosažení kýženého cíle reedukace slouží mnoho prostředků a technik
využívaných při reedukačních činnostech. Jedná se o modelové situace, komunitní
činnost, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, činnostní terapii a další.
Terapie – je specifická činnost zaměřená na vyhledání a uvolnění příčiny potíží ze
současnosti či minulosti. Vyhledání a uvolnění příčiny potíží vede k odstranění
nežádoucího stavu a uvolnění jedince na psychické úrovni, promítá se do myšlení,
prožívání, vztahů a celkového pocitu spokojenosti a dobré nálady. Je mnoho forem
terapie, pro naše klienty jsou nejvhodnějšími formami – arteterapie – terapie
prostřednictvím výtvarných aktivit, muzikoterapie – terapeutická metoda využívající
jako prostředek realizace hudbu (působí na srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání svalový
tonus atd.), ergoterapie – jako prostředek realizace využívá práci a tím mimo jiné
rozvíjí kompetence potřebné pro budoucí pracovní uplatnění, činnostní terapie – jako
prostředek využívá provádění činností souvisejících se všemi oblastmi života (od
ergoterapie ji odlišuje zejména to, že v případě činnostní terapie se nehledí na kvalitu
výsledku činnosti).
Modelové situace – uměle vytvořená situace, která je co nejvíce podobná situaci reálné
– trénuje pozitivní způsoby řešení různých životních situací.
Komunitní práce – aktivita ve skupině, založená na vzájemných interakcích
vycházejících ze společných potřeb.
Autoregulace – sebeřízení či seberegulace za účelem dosažení cíle – schopnost řízení
sebe motivace, řízení vlastních emocí, pozornosti a zvládání vlastních neúspěchů.

4

2.2 CÍL REEDUKAČNÍHO PROCESU
Za komplexní cíl reedukačního procesu ve výchovném zařízení považujeme
změny v osobnosti klientů vedoucí ke schopnosti celospolečensky žádoucím způsobem
korigovat a ovládat své chování a jednání ve všech životních oblastech a schopnosti
zapojit se plnohodnotně do společnosti. Dosahování cílů je hodnoceno a sledováno
v rámci provádění aktivit, za hodnocení a dosažení cílů je plně odpovědný pedagogický
pracovník. Vyhodnocení je zohledněno ve vyhodnocení přípravy k činnosti, dále
vzhledem k tomu, že se jedná o rozvoj jedince, jsou dílčí oblasti na základě informací
vyhodnoceny v měsíčním hodnocení.

2.3 PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉ REEDUKACE
Podmínky úspěšné reedukace – mezi podmínky úspěšné reedukace patří
dokonalá znalost klientů, jejich momentálních potřeb a minulosti, která vedla ke vzniku
deficitů v sociálních kompetencích a ke vzniku a rozvoji projevujících se poruch
chování a jednání. Dalším důležitým faktorem je schopnost pozitivně motivovat klienta
k zájmu o změnu a k práci. Důležité je chtění klienta provést změny ve svém životě.
Velmi důležitým faktorem je vhodnost zvolených činností v rámci reedukačního
procesu a opravdový zájem vychovatele o klienta a jeho osud.

2.4 NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ REEDUKAČNÍCH
AKTIVIT VE VÚ A SVP PŠOV
Problematika závislostí na alkoholu, tabákových výrobcích a omamných a
psychotropních látkách.
Problematika respektování autority dospělých a kvalita vícegeneračního soužití.
Problematika vrstevnických skupin a vztahů s vrstevníky.
Problematika delikvence mládeže.
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Problematika zdravé sexuality, ochrany před pohlavně přenosnými chorobami a
neplánované rodičovství.
Problematika vzdělávání a profesní přípravy.
Problematika revize a stanovení hodnotového žebříčku.
Problematika finanční gramotnosti.
Problematika trávení a plánování volného času.
Problematika seberegulace a zvládání zátěžových situací.
Problematika osobní a kolektivní hygieny.

3
POVINNOSTI PEDAGOGA

Pro komplexní realizaci PRČ je třeba v pětiměsíčním cyklu postihnout všechny
výše uvedené oblasti. Reedukační aktivity probíhají zároveň na všech výchovných
skupinách v zařízení a to ve dvou blocích jako celodenní program řízených aktivit.
-

Rozvoj vztahu mezi klienty.

-

Rozvoj klientů dospělým.

-

Rozvoj vztahu klientů k osobní a kolektivní hygieně.

-

Rozvoj opozičního vztahu k závislostem.

-

Rozvoj schopnosti seberegulace a sebe motivace.

-

Rozvoj schopnosti plánování a realizace volného času.

-

Rozvoj kompetencí v oblasti finanční gramotnosti.

-

Rozvoj postoje ke vzdělání a profesnímu postavení.

-

Rozvoj zdravého postoje ke kriminalitě a závadovému jednání a konání.

-

Rozvoj zdravého postoje k vlastnímu zdraví a sexualitě.
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4
ORGANIZACE A REALIZACE PRČ

Vnitřní řád VÚ a SVP Pšov určuje časovou dotaci pro realizaci aktivit v rámci
reedukačních aktivit. Účast klientů při řízených reedukačních aktivitách je povinná a to
až na výjimky, kterými jsou – docházka do školy či nemoc, dále o přítomnosti chlapce
na aktivitě rozhodne vychovatel s ohledem na účelnou realizaci aktivity. Účast na
aktivitách je povinná i vzhledem k tomu, že tyto aktivity rozvíjí sociální dovednosti ve
všech oblastech a aktivity mají přímou vazbu na další sociální začlenění a život po
výstupu z VÚ a SVP Pšov.
Řízení reedukačních aktivit a jejich realizace je plně v kompetencích
pedagogického pracovníka, který vykonává hlavní službu. Do realizace reedukačních
aktivit se po dohodě mohou zapojit i další pracovníci VÚ a SVP Pšov a to jak
pedagogičtí – etoped, psycholog, tak nepedagogičtí dle své specializace (př. Sociální
pracovnice – řešení náležitostí při jednání na úřadech, ekonomka – finanční gramotnost
atd.).
PRČ je stanoven na dva opakující se pětiměsíční cykly. V průběhu
pětiměsíčního cyklu dochází postupně k rozvoji osobnosti klienta ve všech oblastech
výše uvedených. Do PRČ se může bez jakýchkoliv omezení zapojit i nově přivezený či
do našeho zařízení převezený chlapec.
Realizace PRČ probíhá na teoretické i praktické úrovni. Teoretická rovina je
prováděna formou besed a je kladen důraz na pochopení teoretické podstaty
problematiky. V praktické rovině se jedná zejména o nácvik a ověření schopnosti
teoretické vědomosti převést do praxe a to formou modelových situací či při návštěvě
kulturní nebo společenské akce.
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5
SLEDOVANÉ KOMPETENCE

Cílem PRČ, je vzhledem ke klientům, získání kompetencí – pracovních a
občanských, sociálních a personálních, komunikativních, k řešení problémů.

5.1 Kompetence občanská a pracovní

Činnost pedagoga

Cíl vzdělávání

Realizační forma

Seznamuje klienty s lidmi různých kultur, společenství a
Klient respektuje přesvědčení

náboženství; vyzdvihuje jejich tradice a hodnoty

Vysvětlování, diskuse

druhých lidí
Respektuje odlišné názory klientů a vede k tomu i je

Vyhledává nebo navozuje modelové situace, při kterých
Schopnost empatie

se empatie uplatňuje

Dramatizace, rozhovor,
projektová výuka

Sám je schopen vcítit se do druhých

Odmítá útlak a hrubé zacházení
Klient odmítá útlak a hrubé

Beseda, osobní příklad,
Dokáže se postavit proti násilí

zacházení

projektová výuka
Obhajuje slabší

Seznamuje žáky se zákony a normami
Klient chápe základní
Diskuse
principy spol. norem

Oceňuje správné chování
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Cíl vzdělávání

Klient se rozhoduje
zodpovědně

Činnost pedagoga

Realizační forma

Řeší danou situaci společně s klienty
Diskuse, osobní příklad,
Vysvětluje a pomáhá nalézat správná řešení

dramatizace

Seznamuje klienty se základy první pomoci
Adekvátně reaguje v

Názorný nácvik, beseda,
Učí předcházet možným úrazům a nehodám

krizových situacích

televizní výuka
Obeznámí klienty s dopravními a jinými předpisy

Projevuje smysl pro kulturu a

Seznamuje klienty s uměleckými směry a formami

tvořivost
Buduje otevřenost a snahu o pochopení k umění

Chápe rizika spojená s

uměleckých děl

Vychovává klienty k nekuřáctví a jde osobním příkladem

omamnými a psychotropními
Působí v oblasti protidrogové prevence
nebo jinými návykovými
látkami

Vlastní tvorba, ukázky

Beseda, televizní výuka,
diskuse

Všímá si chování klientů

Organizuje sportovní aktivity
Soutěž, nauka pravidel,
Aktivně se zapojuje do
Podporuje a oceňuje účast klientů v soutěžích

televizní výuka s

sportovních aktivit
komentářem
Individuální přístup a podpora slabších jedinců v rozvoji

Seznamuje klienty s jejich právy a povinnostmi (VŘ)
Je si vědom svých práv a

Dbá na dodržování práv a plnění povinností

Rozhovor, diskuse,
beseda

povinnosti
Učí žáky srozumitelně formulovat požadavky

Řádně klienty motivuje, pozitivně

Didaktické hry,

Plní povinnosti a závazky
Vyzdvihuje kvalitní práci, vede k samostatnosti
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dramatizace, vysvětlování

Činnost pedagoga

Cíl vzdělávání

Adaptuje se na změněné

Realizační forma

Pomáhá aplikovat znalosti v konkrétních situacích
Výklad, diskuse, názorné

nebo nové pracovní
podmínky

Učí klienty vybrat správné pracovní postupy

Využívá znalosti a zkušenosti
získané v jednotlivých

příklady

Didaktické hry, beseda,
Učí vnímat klienty vazby mezi realizovanými činnostmi

realizovaných oblastech

práce s informacemi,
brainstorming

Rozvíjí u klientů dovednost vnímat situaci z více úhlů
Diskuse, beseda, projekt,
Rozvíjí podnikatelské myšlení

Podporuje zdravou soutěživost

práce s informacemi

Podporuje schopnost stanovit si své vlastní cíle

5.2 Kompetence sociální a personální

Činnost pedagoga

Cíl vzdělávání

Sleduje a zajišťuje zapojení všech klientů ve skupině

Realizační forma

Skupinová práce,

Účinně pracuje ve skupině
Definuje a formuluje pravidla práce skupiny

V případě potřeby poskytne

Upevňuje a rozvíjí základní společenské a lidské

pomoc nebo o ni požádá

návyky, učí navazovat a respektovat mezilidské vztahy

Učí klienty pravidlům diskuse (naslouchání, vyslovení
Přispívá k diskusi ve skupině

vlastního názoru, obhájení svého názoru, respektování
druhých)

komunitní kruh

Skupinová práce,
komunitní kruh

Skupinová práce, diskuse,
dramatizace, komunitní
kruh
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Činnost pedagoga

Cíl vzdělávání

Realizační forma

Respektuje různá hlediska

Vede klienty k respektování a vyslechnutí si různých

názorů

názorů

Oceňuje zkušenosti druhých

Učí klienty ctít zkušenosti nabyté věkem a využívat

lidí

životních zkušeností v reálném životě

životním příběhem

Vytváří si pozitivní představu

Vede klienty k uvědomování si svých předností i

Skupinová práce,

o sobě samém

nedostatků, případné nedostatky pomáhá odstranit

diskuse, komunitní hruh

Komunitní kruh, práce se

komunitní kruh

5.3 Kompetence komunikativní

Činnost pedagoga

Cíl vzdělávání

Formuluje a vyjadřuje své

Vede klienty k samostatnému myšlení, učí základy

myšlenky a názory v

logiky, učí vhodně interpretovat hlavní myšlenku, učí

logickém sledu

odlišit podstatné od vedlejšího

Realizační forma

Kritické myšlení, rozhovor,
diskuse

Vhodně argumentuje

Učí klienty znát jejich práva a nebát se na ně vhodně

Skupinová práce,

upozornit

samostatná práce

Rozumí různým typům textů

Učí klienty čtenářským dovednostem, seznamuje je s

a záznamů

různými texty (umělecké, odborné, publicistické apod.)

Zvládá pracovat s úředními

Učí klienty korektně vyplňovat formuláře, složenky a jiné

formuláři

dotazníky

Práce s texty a dokumenty

Projektová výuka, názorné
ukázky
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5.4 Kompetence k řešení problémů
Činnost pedagoga

Cíl vzdělávání

Realizační forma

Pozorování, diskuse,
Vnímá nejrůznější

Seznamuje klienty s obecně platnými normami (kritérii),

problémové situace

učí rozpoznat problém jako překážku k dosažení cíle

skupinová práce,
brainstorming, kritické
myšlení

Učí rozlišit nesoulad s normou nebo rozpoznat a
Rozpozná a pochopí problém

pojmenovat překážku, vede k přemýšlení o následcích
neřešeného problému

Rozhovor, diskuse,
situační hry, komunitní
kruh

Učí klienty správně argumentovat, oponovat, vede k
Samostatná práce,
Kriticky myslí

vyslovování názorů ve správnou dobu a správným
skupinová práce, projekt
způsobem

Zhodnotí výsledky svých činů

Vede klienty k tomu, aby zaujali ke svým činům správný
postoj

Rozhovor, komunitní kruh,
diskuse

5.5 Kompetence z pohledu pedagoga
Nabytí výše uvedených kompetencí a dosažení sledovaných cílů je zcela
nezbytné nejen pro osobnostní rozvoj klientů v zařízení, zejména však pro jejich další
život ve společnosti. V rámci provádění reedukačních aktivit dbáme zejména na rozvoj
dílčích bodů směřujících k rozvoji jednotlivých sledovaných oblastí jako celku a
sledujeme klienty z hlediska reakcí a aktivity při provádění dílčích činností.
Zjištění úrovně dosažených kompetencí lze dle uvážení pedagoga provést
formou teoretického opakování či formou praktického ověření – modelová situace,
návštěva veřejně přístupného sportovního či kulturního zařízení. Vyhodnocení provádí
pedagogický pracovník bezprostředně po provedení činnosti a zmíní jej ve vyhodnocení
přípravy.
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6
SYSTÉM REALIZACE PRČ
Časová dotace pro školní rok 2016 / 2017 je stanovena na 110 hodin reálné
časové dotace. Pro dosažení realizace všech sledovaných cílů byla časová dotace na
jednotlivá zaměření reedukačních aktivit rozdělena následujícím způsobem. V prvním
bloku je zaměření aktivit zejména na problematiky sociálních vztahů a soužití,
problematiky závislostí, problematiky hodnotového žebříčku, volného času a nakládání
s ním a problematika zdraví a osobní hygieny. V druhém bloku je zaměření spíše na
autoregulaci a uvolnění formou arte -, muziko -, ergo – a činnostní terapie.
Primární

aktivity

byly

zvoleny

s ohledem

na

jejich

nezastupitelnost

v samostatném životě, sledují doplnění a vylepšení kompetencí potřebných pro život.
Sekundární aktivity jsou zaměřeny spíše relaxačním směrem a sledují uvolnění klientů a
seberealizaci v uvedených činnostech.
Aktivity dle PRČ probíhají každé pondělí ve dvou blocích a to konkrétně v době
od 15.00 hodin do 16.30 hodin a večer v době od 17.30 hodin do 18.30 hodin.
Pro první pololetí je stanovena časová dotace 55 hodin čistého času, respektive
55 hodin čistého času pro pololetí druhé.
Primární okruhy
-

Sociální vztahy a soužití, autoregulace.

-

Problematika závislostí a závislostní chování.

-

Volný čas, nakládání s ním a hodnotový žebříček.

-

Zdraví, sexualita a osobní a kolektivní hygiena.

Sekundární okruhy
-

Arteterapie

-

Muzikoterapie

-

Ergoterapie

-

Činnostní terapie
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6.1 CYKLUS 1 - v období září - leden
Cyklus Časová dotace

Primární

Zaměření

Přidělená
časová

Sekundární

dotace
Sociální vztahy a soužití

Primární

9

Autoregulace
Primární

Problematika závislostí a

Celkem 55
Primární
1

závislostní chování
Primární

Volný čas, nakládání s ním a

Primární

Zdraví, sexualita a osobní a

aktivity 22

Měsíc

Den

Září
Září

5

12

19

Sekundární

Arteterapie

6

Sekundární

Muzikoterapie

6

Sekundární

Ergoterapie

5

Sekundární

Činnostní terapie

5

Aktivita primární v době 15.00 –

Říjen

26

3

Aktivita

sekundární

v době

17.30 – 18.30

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 1

Pokračování prim. aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 1

Pokračování prim. aktivity

Volný čas a nakládání s ním,
hodnotový žebříček 1

Září

7,5

kolektivní hygiena

16.30
Září

7,5

hodnotový žebříček

aktivity 33
Sekundární

9

Ergoterapie / činnostní terapie
Pokračování prim. aktivity

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní Činnostní terapie / arteterapie
hygiena 1

Pokračování prim. aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 2

Pokračování prim. aktivity
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Říjen
Říjen

10

17

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 2

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,
hodnotový žebříček 2

Říjen

Říjen

24

31

Listopad 7

Listopad

14

Listopad

21

28

Prosinec 5

Prosinec

12

hygiena 2

Pokračování prim. Aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 3

Pokračování prim. Aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 3

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,

Prosinec

Leden

Leden

19

26

2

9

Leden

16

23

Pokračování prim. Aktivity

hygiena 3

Pokračování prim. Aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 4

Pokračování prim. Aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 4

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,

Ergoterapie / činnostní terapie
Pokračování prim. Aktivity

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní Činnostní terapie / arteterapie
hygiena 4

Pokračování prim. aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 5

Pokračování prim. Aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 5

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,
hodnotový žebříček 5

Leden

Ergoterapie / činnostní terapie

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní Činnostní terapie / arteterapie

hodnotový žebříček 4
Prosinec

Pokračování prim. Aktivity

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní Činnostní terapie / arteterapie

hodnotový žebříček 3
Listopad

Ergoterapie / činnostní terapie

Ergoterapie / činnostní terapie
Pokračování prim. Aktivity

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní Činnostní terapie / arteterapie
hygiena 5

Pokračování prim. aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 6

Pokračování prim. Aktivity
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Leden

30

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 6

Pokračování prim. Aktivity

6.2 CYKLUS 2 – v období únor - červen
Cyklus Časová dotace

Primární

Zaměření

Přidělená
časová

Sekundární

dotace
Sociální vztahy a soužití

Primární

9

Autoregulace
Primární

Problematika závislostí a

Celkem 55
Primární
2

závislostní chování
Primární

Volný čas, nakládání s ním a

Primární

Zdraví, sexualita a osobní a

aktivity 22

Měsíc

Den

Únor

Únor

6

13

20

7,5

kolektivní hygiena
Sekundární

Arteterapie

6

Sekundární

Muzikoterapie

6

Sekundární

Ergoterapie

5

Sekundární

Činnostní terapie

5

Aktivita primární v době 15.00 –

Aktivita

sekundární

v době

17.30 – 18.30

16.30
Únor

7,5

hodnotový žebříček

aktivity 33
Sekundární

9

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 1

Pokračování prim. aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 1

Pokračování prim. aktivity

Volný čas a nakládání s ním,

16

Ergoterapie / činnostní terapie

hodnotový žebříček 1
Únor
Březen

Březen

Březen

27

6

13

20

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní

Duben

Duben

Duben

27

3

10

17

Pokračování prim. aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 2

Pokračování prim. aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 2

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní

Květen
Květen
Květen

24

1

8

15

Květen
Červen

Červen

22

29

5

12

Pokračování prim. Aktivity
Činnostní terapie / arteterapie
Pokračování prim. Aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 3

Pokračování prim. Aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 3

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní

Ergoterapie / činnostní terapie
Pokračování prim. Aktivity
Činnostní terapie / arteterapie

hygiena 3

Pokračování prim. Aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 4

Pokračování prim. Aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 4

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,
hodnotový žebříček 4

Květen

Ergoterapie / činnostní terapie

hygiena 2

hodnotový žebříček 3
Duben

Činnostní terapie / arteterapie

hygiena 1

hodnotový žebříček 2
Březen

Pokračování prim. aktivity

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní

Ergoterapie / činnostní terapie
Pokračování prim. Aktivity
Činnostní terapie / arteterapie

hygiena 4

Pokračování prim. aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 5

Pokračování prim. Aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 5

Pokračování prim. Aktivity

Volný čas a nakládání s ním,

17

Ergoterapie / činnostní terapie

hodnotový žebříček 5
Červen

19

Červen

26

Červenec 3

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní

Pokračování prim. Aktivity
Činnostní terapie / arteterapie

hygiena 5

Pokračování prim. aktivity

Sociální vztahy a soužití,

Arteterapie / muzikoterapie

autoregulace 6

Pokračování prim. Aktivity

Problematika závislostí a

Muzikoterapie / ergoterapie

závislostního chování 6

Pokračování prim. Aktivity

6.3 Primární okruhy
6.3.1 SOCIÁLNÍ VZTAHY A SOUŽITÍ, AUTOREGULACE
čítá v pětiměsíčním cyklu šest realizačních bloků po 1 hodina 30 minut. V plánu
na realizaci těchto aktivit je celkem dvanáct témat, na každý blok výběr ze dvou
činností, které jsou pedagogickému pracovníkovi na výběr. Převážně se jedná o témata
realizovatelná ve dvou rovinách. V rovině teoretické – přednáška či diskuse a v rovině
praktické – následná modelová situace. Zaměření jednotlivých aktivit uvedeno níže.
-

Autoregulace – 3x

-

Vnímání lidských ras – 1x

-

Člověk jako občan – 1x

-

Vícegenerační soužití – 1x

-

Utužování vzájemných vztahů – 1x

-

Etiketa slušného chování – 1x

-

Problematika šikany – 1x

-

Role v rodině, soužití – 1x

-

Kriminalita a její důsledky – 1x

-

Sociální interakce – 1x

Blok č. 1 – Vnímání lidských ras nebo autoregulace
Blok č. 2 – Člověk jako občan nebo vícegenerační soužití
Blok č. 3 – Utužování vzájemných vztahů nebo autoregulace
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Blok č. 4 – Problematika šikany nebo etiketa slušného chování
Blok č. 5 – Role v rodině, soužití nebo autoregulace
Blok č. 6 – Kriminalita a důsledky nebo sociální interakce

6.3.2 PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ A ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ
čítá v pětiměsíčním cyklu šest realizačních bloků po 1 hodina 30 minut. V plánu
na realizaci těchto aktivit je šest témat. Převážně se jedná o témata realizovatelná v
rovině teoretické – přednáška či diskuse s následným ověřením přínosu aktivity při
shrnutí a opětovném dotazování. Zaměření jednotlivých aktivit uvedeno níže.
Blok č. 1 - Alkoholismus – 1x
Blok č. 2 - Zdravý životní styl vs. Drogy – 1x
Blok č. 3 - Drogová závislost – 1x
Blok č. 4 - Závislost na tabákových výrobcích – 1x
Blok č. 5 - Závislost na hazardních hrách – 1x
Blok č. 6 - Jiné závislosti – 1x

6.3.3

PROBLEMATIKA

VOLNÉHO

ČASU,

NAKLÁDÁNÍ

S NÍM

A

HODNOTOVÉHO ŽEBŘÍČKU
čítá v pětiměsíčním cyklu pět realizačních bloků po 1 hodina 30 minut. V plánu
na realizaci těchto aktivit je celkem dvanáct témat, na každý blok výběr ze dvou
činností, které jsou pedagogickému pracovníkovi na výběr. Převážně se jedná o témata
realizovatelná ve dvou rovinách. V rovině teoretické – přednáška či diskuse a v rovině
praktické – následná modelová situace. Zaměření jednotlivých aktivit uvedeno níže.
-

Organizace volného času – sportovní den – 1x

-

Organizace volného času – 14 ti denní plán aktivit – 1x
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-

Organizace volného času – víkend – 1x

-

Organizace volného času – ve volný den bez financí – 1x

-

Organizace volného času – ve volný den s financemi – 1x

-

Revize a stanovení hodnotového žebříčku – 5x

Blok č. 1 – Organizace volného času – sportovní den nebo Revize a stanovení
hodnotového žebříčku
Blok č. 2 – Organizace volného času – 14 ti denní plán aktivit nebo Revize a stanovení
hodnotového žebříčku
Blok č. 3 – Organizace volného času – víkend nebo Revize a stanovení hodnotového
žebříčku
Blok č. 4 – Organizace volného času – ve volný den bez financí nebo Revize a
stanovení hodnotového žebříčku
Blok č. 5 – Organizace volného času – ve volný den s financemi nebo Revize a
stanovení hodnotového žebříčku

6.3.4 PROBLEMATIKA ZDRAVÍ, SEXUALITY A OSOBNÍ A KOLEKTIVNÍ
HYGIENY
čítá v pětiměsíčním cyklu pět realizačních bloků po 1 hodina 30 minut. V plánu
na realizaci těchto aktivit je pět témat. Převážně se jedná o témata realizovatelná v
rovině teoretické – přednáška či diskuse. Zaměření jednotlivých aktivit uvedeno níže.
Blok č. 1 – Problematika osobní a kolektivní hygieny – 1x
Blok č. 2 – Zdravý životní styl a osobní hygiena – 1x
Blok č. 3 – Problematika zdravé sexuality a prevence pohlavně přenosných chorob – 1x
Blok č. 4 – Problematika partnerských vztahů – 1x
Blok č. 5 – Problematika rizikového sexuálního chování – 1x
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6.3.5 PŘÍPRAVY A METODIKA NA JEDNOTLIVÉ PRIMÍRNÍ AKTIVITY

Sociální vztahy, soužití a autoregulace:
1. Autoregulace
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Autoregulace (seberegulace, sebeřízení)
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Nabídnout
našim
klientům
východisko
související s jejich často
prudkými
a
neadekvátními
reakcemi, založené na
schopnosti samovolně
regulovat své chování,
jednání
a
postoje
žádoucím
směrem.
Schopnost nalézt pro
sebe adekvátní způsob
zklidnění a uvolnění
tlaku a frustrace.
Hlavním cílem této činnosti
je dosažení zmírnění či
odstranění
nežádoucích
jevů a projevů chování u
našich klientů. Dosažení
pozitivních změn v jejich
chování,
emočním
prožívání a schopnosti
sebeovládání.
Doplnění
kompetencí nutných pro
kvalitní integraci v rámci
většinové společnosti.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)
 Pomůcky - papír a
vzory pro činnost
 Místo konání
 Čas vymezený pro
činnost
 Následující činnost po
ukončení
po ukončení činnosti během
diskuse




Vyzdvihnutí důležitosti
uvolnění a seberegulace
prostřednictvím
zaměřené činnosti.
Vychovatel si průběžně
všímá projevů skupiny a
jednotlivců, případné
závadové jednání
postihuje a okamžitě
řeší.
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realizační forma
 uvedení tématu
aktivity
 vlastní činnost
 v případě
potřeby
vysvětlování
dílčích postupů a
spolupráce
s klienty
 diskuse a
vyhodnocení

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Cíle:
napětí
Čas:
Pomůcky:
čas

15:00
15:10

Autoregulace (sebeřízení, seberegulace)
Alternativa trávení volného času zábavnou formou – možnost uvolnění
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
klubovna, podklady

Metodický postup
MOTIVACE - Dosažení
schopnosti řešení problémů a
vlastních nepříjemných stavů
žádoucí formou.
HLAVNÍ ČÁST:
 seznámení postupem
činnosti
 příprava klubovny

organizace

poznámky

Všichni chlapci
(kromě
nemocných a
zraněných)

 klubovna
 teoretické
podklady

Vyhodnocení

vyhodnocení

15:20

16:10
16:30



samotné provedení činnosti
dle ukázky či poskytnutého
návodu
diskuse




závěr
vyhodnocení činnosti

CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
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Dále dle
vnitřního
řádu.

1. Vnímání lidských ras
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov´´
Zdravý náhled na rozdílnost mezi lidmi
(vnímání lidských ras)
činnosti pedagoga

cíl reedukace









seznámit chlapce
s odlišnostmi mezi
lidmi (jaké existují
typy lidí podle
vnějších znaků)
řešení vzájemných
vztahů a konfliktů
pomocí objasnění
všech rozdílných
znaků mezi chlapci
v kolektivu
lidské rasy – shlédnutí
filmových ukázek +
následný rozbor
situací s případným
nácvikem, kdy si
chlapci vyzkouší
vyměnit si různé role
pochopit rozdíly mezi
lidmi a ujasnit si svůj
názor
během následné
diskuse objasnit
chlapcům řešení
situací pomocí
asertivního chování



seznámení chlapců
s budoucí situací a
následnou činností
Jednotlivé body vysvětlování:
 místo konání – technická
místnost na videoukázky,
pohodlné usazení na
diskusi
 pomůcky – technické
vybavení, papíry (pracovní
listy)
 vymezený čas pro úvodní
diskusi, shlédnutí
videoukázek, dodatečnou
debatu
 po příchodu do spol.
místnosti – organizuje
vychovatel činnost,
přistupuje individuálně ke
každému chlapci a snaží se
rozvíjet u každého svou
vlastní identitu a zároveň
pochopení pro druhé
 vychovatel se snaží docílit
toho, aby u chlapců vzbudil
zájem o poznání a
pochopení všech rozdílností
mezi jednotlivými lidskými
rasami
 po shlédnutí videoukázek a
během následné diskuse
vychovává chlapce
k tolerantnímu přístupu a
pochopení, působí osobním
příkladem, všímá si
chování jednotlivých
chlapců
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realizační forma






videoukázky
související
s rozdílností
lidských ras (
v čem jsou dobří,
v čem se odlišují,
rozdílnost např.
v chování,
náboženství apod.)
vysvětlování až
výklad
beseda
diskuse

PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov´´
Téma: rozdílnost lidských ras
Cíle: asertivní vnímání lidských ras, vlastní osobní uvědomění, změna postoje k řešení
problémů
Čas: 1,5 hodiny
15:00-16:30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: projektor (internet), papír, tužky
čas

metodický postup

organizace

poznámky

Motivace – zvládání emočních situací,
lepší snášenlivost mezi chlapci, větší
porozumění

15:00
15:10

15:30

16:10

16:25

Hlavní část –
 seznámení chlapců s postupem
činnosti, odchod do spol.
místnosti
 příchod do spol. místnosti,
připojení techniky a během toho
– počáteční diskuse s chlapci
ohledně rozdílnosti lidských ras
 shlédnutí videoukázek typu – jak
jsou lidé rozdílní (inspirace
youtube apod.) – rozdílnost
(mongoloidní, europoidní,
negroidní)
 krátká práce s pracovními listy –
formou výkladu či besedy (záleží
na vychovateli)


závěrečné shrnutí vychovatelem
a návrat do běžného provozu
Chlapci, kteří se účastní akce
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všichni chlapci,
kromě vážně
nemocných

opatřit videoukázky
z youtube či jiných
zdrojů (případně i
vlastních materiálů)

Vyhodnocení

2. člověk jako občan
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI ,,Výchovný ústav Pšov“
Člověk jako občan
(právní odpovědnost, způsobilost pro sebe nabývat práv a k plnění povinností)
Cíl reedukace

činnost pedagoga

Seznámit klienty našeho
zařízení s pojmem občan a
sním souvisejících práv a
povinností zaměřit se
zejména na oblast práv a
povinností a pochopení této
problematiky, zvýšení
percepce - vnímaní se
zaměřením na práva a
povinnosti vyplívající ze
statutu občan.

Vychovatel seznámí klienty se
zaměřením činnosti.
(sdělí jim náplň práce a
požadavky)
 Místo konání
 Čas vymezený pro
přednášku
 Čas vymezený pro
besedu
 Čas ukončení
(předpokládaný)
 Následující činnost po
ukončení





Základní práva
Základní povinnosti
Nepsané společenské
normy

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC




Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby si klienti vytvořili
reálný názor na
problematiku.
po ukončení - diskuze



Shrnutí průběhu aktivity
a vyhodnocení.
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realizační forma





vysvětlování
vlastní činnost
modelová situace
diskuze

PŔÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI ,,Výchovný ústav Pšov“
TÉMA:
Člověk jako občan – práva, povinnosti a nepsané normy
Cíle:
Klient chápe podstatu práv, která jako občan nabývá a povinnosti plynoucí
ze statutu občan, dále chápe pojem zákonná norma a neformální společenská norma.
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: klubovna
čas

Metodický postup
MOTIVACE - sociální interakce, sebereflexe

organizace

poznámky

HLAVNÍ ČÁST:
15:00

 seznámení postupem činnosti

Všichni
chlapci

 Beseda se zaměřením na práva a povinnosti
člověka jako občana ČR.
 Vyjasnění pojmů formální a neformální
normy chování a jednání.
 Význam norem pro společnost.
 Sociální kontrola.
 Sankce.

Výklad, po
ukončení
teoretické
části –
modelová
situace.

s popisováním
modelových
situací

16.25
ZÁVĚR:

Vyhodnocení

16:30
vyhodnocení
CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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Dále dle
vnitřního
řádu.

2. Vícegenerační soužití
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI ,,Výchovný ústav Pšov“
Soužití tří generací a výchova dětí
(klady a zápory)
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Na úvod by bylo zajímavé
srovnat význam slova rodina
pro generaci dnešních dětí,
rodičů a prarodičů. Seznámit
klienty našeho zařízení,
soužití více generací výhody
a nevýhody má určitě své.
Vysvětlení a pomoc při
rozhodování, řešení bytové
situace.






Osobní vztahy.
Rodinné vztahy.
Jednotlivé role
v rodině.
Třecí plochy ve
vícegen. Soužití.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)
 Pomůcky –
audiovizuální IT
 Místo konání
 Čas vymezený pro
přednášku
 Čas vymezený pro
besedu
 Čas ukončení
(předpokládaný)
 Následující činnost po
ukončení
činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC




Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
po ukončení - diskuze




Pochopení situace a její
zvládaní
Všímá si chování klientů
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realizační forma
osobní příklad
vysvětlování
soutěž
beseda
diskuze

PŔÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Soužití tří generací a výchova dětí
Cíle:
Na úvod by bylo zajímavé srovnat význam slova rodina pro generaci
dnešních dětí, rodičů a prarodičů. Seznámit klienty našeho zařízení, soužití více
generací výhody a nevýhody má určitě své. Vysvětlení a pomoc při rozhodování, řešení
bytové situace.
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: TV - projekce
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Kvalitativní pohled v jiných
dimenzích. Rodinu vidí v žádoucím světle.

organizace

poznámky

HLAVNÍ ČÁST:
15:00

 seznámení postupem činnosti








Všichni
chlapci

popisováním
modelových
situací

Konflikty mezi generacemi
vysvětlení, že rodina je důležitá
Konflikty vznikají v rodinách z rozdílných
výklad
postojů, představ a názorů na svět okolo
sebe, na rodinné soužití, na životní hodnoty TV - projekce
Beseda
apod. Důležitou roli hrají právě naše
představy a postoje.
Negativně působící na soužití v rodině též
nevhodné způsoby jednání a komunikace
Důvody pro společné bydlení
Důvody proti společnému bydlení

16.25
16:30

Vyhodnocení
ZÁVĚR:
Dále dle
vnitřního
řádu.
CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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vyhodnocení

3. Autoregulace viz příprava 1.
3. Utužování vzájemných vztahů
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov´´
Vzájemné vztahy – utužování vztahů pomocí společné práce a závislosti jeden na
druhém
(reedukace pomocí senzomotorických podnětů)
cíl reedukace










činnosti pedagoga

seznámení chlapců
 seznámení chlapců s
z našeho výchovného
následnou činností
zařízení se způsobem Jednotlivé body vysvětlování:
vzájemného jednání a
 místo konání – hřiště, poté
ovlivňování chování
spol. místnost a PC učebna
členů kolektivu
 pomůcky – 5x provaz (na
utužování vzájemných
svázání nohou), 5x
vztahů pomocí sdílení
fotbalový míč, několik
vlastních zkušeností
papírů a tužek
rozvíjení zdravé
 vymezený čas pro úvodní
soutěživosti
diskusi, vlastní sportovní
činnost na hřišti + plnění
vzájemné hodnocení
chyb u druhých
úkolů v PC učebně (střílení
družstev (v rámci
na terč) + kreslení na
asertivního myšlení)
základě diktátu druhého
člena družstva (poznávání
soutěž družstev –
obrázků)
sportovní vyžití
s cílem uvědomění si
 po příchodu na hřiště –
kladných i záporných
vychovatel organizuje
vlastností jak svých
činnost, dbá na bezpečnost
vlastních, tak svého
chlapců, individuálně
kolegy
přistupuje ke každému
chlapci, avšak podporuje
zbavení se stresu
týmového ducha
v družstvech
 vychovatel se snaží docílit
toho, aby v každém
jednotlivém chlapci
probudil zájem o kolektiv,
ve kterém se pohybuje, a
tím, aby se zaopatřily
vzájemné kladné vztahy
 po ukončení jednotlivých
soutěží, vychovatel
organizuje přesun do pc
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realizační forma





vlastní činnost
na hřišti (soutěž
o3
disciplínách),
další disciplína
v pc učebně a
poslední ve
spol. místnosti
vysvětlování
závěrečná
diskuse



učebny, kde pokračují
další dvě soutěže
v závěru vychovatel
zhodnotí celou probranou
hodinu a společně
s chlapci proberou všechny
pozitivní body
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PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov´´
Téma: soutěž ,,ve dvou se to lépe táhne´´
Cíle: zdravá podpora soutěživého ducha s cílem pochopit jednání druhých lidí, pozitivní
hodnocení situace
Čas: 1,5 hodiny
15:00-16:30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: fotbalové míče, provazy, pc, papíry, tužky
čas

metodický postup

organizace

poznámky

Motivace – zvládání pocitů – být za každou
cenu první, soustředit se i na druhého člena
týmu, být nápomocný a empatický s
ostatními

15:00
15:10

15:30
16:00
16:10
16:20

16:30

Hlavní část –
 seznámení chlapců s postupem
činnosti, odchod na hřiště
 příchod na hřiště, rozdělení týmů,
vysvětlení jednotlivých úkolů a
ujištění se, že jim všichni
porozuměli a znají smysl činnosti
 samotné zahájení venkovní části
soutěže
 přesun do pc učebny (v týmech
budou chlapci v pc hře střílet na
terč)
 přesun do spol. místnosti (vzájemné
kreslení na papíry, poznávání)
 závěrečné hodnocení, vychovatel
poukazuje na pozitivní stránku
týmové práce, povzbuzuje u
chlapců aktivitu a vstřícnost
 návrat do běžného provozu
Chlapci, kteří se účastní akce
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všichni chlapci,
kromě nemocných či
nějakým způsobem
zraněných

Vyhodnocení

4. Etiketa slušného chování
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Partnerské vztahy
(etiketa slušného chování v partnerských vztazích)
Cíl reedukace

činnost pedagoga

seznámit klienty našeho
zařízení jak porozumět pojmu
v oblasti partnerských vztahů
etiketě slušného chování v
různých společenských situací
s hlubšími znalostmi v pochopení
této problematiky, zvýšení
percepce-vnímaní

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.

Partnerské vztahy, sociální
interakce








Etiketa v restauraci
Etiketa oslovování
Etiketa nejsme si
rovni
Etiketa představování
Etiketa kouření
Etiketa návštěva
Etiketa divadlo,
koncert, kino

(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)















vysvětlování
vlastní činnost
modelová situace
diskuze



projekce
jednotlivých
audiovizuálních
záznamů z ČT
etiketa Dr.Špačka

Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC


realizační forma

Organizuje vlastní teorii
činnosti pomocí IT
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
zájem o pravidla spol.
etikety, pocit sebe
uspokojení a úspěchu
po ukončení - diskuze

32





Vychovává klienty
k etiketě slušného
chování k partnerským
vztahům a osobnímu
příkladu
Všímá si chování klientů
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PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Partnerské vztahy – společenská etiketa
Cíle:
seznámit klienty našeho zařízení jak porozumět v oblasti partnerských
vztahů etiketě slušného chování v různých společenských situací s hlubšími znalostmi
v pochopením této problematiky, zvýšení percepce-vnímaní
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
Pomůcky: TV - projekce
čas

Metodický postup
MOTIVACE - sociální interakce, sebereflexe,
zvýšení percepce-vnímaní

organizace

poznámky

HLAVNÍ ČÁST :
15:00
 seznámení postupem činnosti
 sledování jednotlivých ukázek
zinscenovaných videozáznamu
různých společenských etiket

16.25

16:30




sledujeme reakce klientů a snažíme se
k nepochopeným pasážím podávat
srozumitelná vysvětlení
beseda na dané téma etikety
diskuse

Všichni chlapci

popisování
s vysvětlováním
nepochopeného,
nesrozumitelného

s popisováním
modelových
situací

Vyhodnocení

ZÁVĚR:
Dále dle
vnitřního
CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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řádu.

vyhodnocení

4. Problematika šikany
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov´´
Projektová výuka - šikana
(získávání nových vědomostí od ostatních členů kolektivu)
cíl reedukace






činnosti pedagoga

seznámit chlapce
 seznámení chlapců
s novými informacemi
s budoucí situací a
(nebezpečí AIDS, šikana,
následnou pracovní
funkce rodiny, nebezpečí
činností
,,legálních´´ a
Jednotlivé body vysvětlování:
,,nelegálních´´ drog
 místo konání – PC
učebna a následná spol.
řešení vzájemných vztahů
a problémů ve skupině.
místnost
Umět se dohodnout a
 pomůcky – technické
jednat asertivně
vybavení, papíry (velké
čtvrtky, fixy apod.)
podpořit v chlapcích
jejich pracovitost +
 vymezený čas pro
schopnost vyhledávání
úvodní vysvětlování (+
informací na internetu –
výklad vychovatele),
uvědomění si důležitosti
samotné zpracování
práce na PC a ne jen hry
projektů, představení,
apod.
zhodnocení (prezentace)
 vzbuzovat v chlapcích
pocit vlastní iniciativy,
aktivity, sebeuvědomění,
schopnost asertivního a
empatického zhodnocení
práce ostatních skupin
 po příchodu do PC
učebny – seznámit
chlapce s řádem učebny
+ vysvětlit pravidla a
organizaci práce
 vychovatel rozděluje
chlapce do skupin, ale
zároveň se snaží
maximálně individuálně
přistupovat ke každému
chlapci
 vychovatel se snaží
vzbudit v chlapcích
zájem o nové informace,
ukáže chlapcům klady i
zápory práce na PC
 po prezentaci projektů
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realizační forma







práce na PC
(internet)
projektová
výuka
skupinová práce
(5 skupin)
vysvětlování +
výklad
prezentace
projektů
diskuse

vychovatel vše zhodnotí
a společně s chlapci
udělají závěr

PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov´´
Téma: projektové vyučování (nebezpečí AIDS, šikana, fce rodiny, ,,legální´´ a
,,nelegální´´ drogy)
Cíle: řešení vzájemných vztahů při spolupráci na projektu, asertivní chování, empatie,
porozumění
Čas: 1,5 hodiny
15:00-16:30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: učebna s PC, papíry (velké čtvrtky), kreslicí a psací potřeby
čas

15:00
15:10

15:30
16:00

16:15
16:25
16:30

metodický postup
Motivace – zvládání asertivního chování,
řešení problémových situací ve skupině,
projektová výuka.
Hlavní část –
 seznámení chlapců s organizací
hodiny, s náplní práce a odchod do
PC učebny
 příchod do učebny, seznámení
s řádem učebny a s používáním PC a
internetu. Ujasnění pravidel práce a
vyložení smyslu projektů. Vychovatel
se ujistí, že vidí na všechny
obrazovky, pro případnou kontrolu
chlapců.
 začátek práce na projektech
(rozdělení asi do 5 skupin – daná
témata)
 ukončení práce ve vyhledávání,
zapisování informací na čtvrtky,
kreativní ztvárnění svých i nových
myšlenek. Práce ve skupině +
prezentace výsledných projektů
 zhodnocení projektů vychovatelem.
Dále sami sebe hodnotí i chlapci.
 závěrečná diskuse
 návrat do běžného provozu
Chlapci, kteří se účastní akce
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organizace

Všichni
chlapci, kromě
vážně
nemocných

poznámky

PC učebna,
velké čtvrtky,
kreslící a psací
potřeby

Vyhodnocení

5. Autoregulace viz autoregulace 1.

5. Role v rodině, soužití
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Partnerské vztahy
(osobní vztahy, rodinné vztahy, rodina- jednotlivé role v rodině)
činnost pedagoga

Cíl reedukace

seznámit klienty našeho
zařízení jak porozumět
pojmu osobních vztahů
v oblasti partnerských vztahů
s hlubšími znalostmi
v pochopení této
problematiky, zvýšení
percepce-vnímaní se
zaměřením na rodinné
vztahy, jednotlivé role úplné
rodiny

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)






Partnerské vztahy, sociální
interakce




osobní vztahy
rodinné vztahy
jednotlivé role
v rodině



Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC





Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
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realizační forma

osobní příklad
vysvětlování
soutěž
beseda
diskuze

po ukončení - diskuze





Vychovává klienty
k etiketě slušného
chování k partnerským
vztahům a osobnímu
příkladu
Všímá si chování klientů
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PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Téma:

Partnerské vztahy – rodina, jednotlivé role v rodině

Cíle:

seznámit klienty našeho zařízení jak porozumět pojmu osobních vztahů

v oblasti partnerských vztahů s hlubšími znalostmi v pochopení této problematiky,
zvýšení percepce-vnímaní se zaměřením na rodinné vztahy, jednotlivé role v rodině
Čas:

1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )

Pomůcky: TV - projekce
čas

Metodický postup
MOTIVACE - sociální interakce, sebereflexe

organizace

poznámky

HLAVNÍ ČÁST:
15:00
 seznámení postupem činnosti

Všichni
chlapci



tvrzení, že vztah přináší prospěch, existuje,
je to rodina
 rodina - jako malá skupina osob se sociální
interakce se společným způsobem života
Funkce rodiny

popisováním
modelových
situací





rodina a její
role

reprodukční: plození potomků;
ekonomická: hmotné zajištění členů rodiny;
socializační: učí děti zařazovat se do dané výklad
společnosti a kultury sociálním učením;
 emocionální: zajišťuje citové zázemí pro
své členy.
Základní potřeby dítěte






poslech
vývojové potřeby – charakter potřeb se
audio
mění s postupujícím vývojovým stupněm
potřeby sociální-je potřeba lásky a bezpečí, ukázky
potřeba akceptace dítěte takového, jaké je,
zabezpečení všech možností k rozvinutí
jeho schopností atd, sloučením dvou
kategorii jde o potřebu psychosociální
psychické
potřeby-náležitého
přívodu
podnětů, potřeba jistoty, vědomí vlastní
identity, potřeba otevřené budoucnosti
biologická potřeba - zahrnují řádnou
výživu, dostatek tepla, čistotu atd.
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Jednotlivé role v rodině naplňuje rodiče otec a
matka


Otec-historický vývoj otcovské
v rodině se měnil v souvislosti se
společenským vývojem.

role



16:30

V současné době se hovoří o tzv. krizi otců
Ti, ztratili mnohé ze svého původního
statutu.
 Na počátku dvacátého století se matkám
svěřovali děti do trvalé péče. Preference
otců
byla
tedy
nahrazena
téměř
bezvýhradnou preferencí matek.
 Otec je definován jako rodič mužského pohlaví.
Rozlišujeme roli biologickou (otec je ten, kdo
dítě zplodí), sociální (otec je ten, kdo se o dítě
dlouhodobě rodičovsky stará, kdo je
vychovává) a
právní (komu přináleží
rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti).
Vzor mužnosti a mnoha schopností
 Matka by měla být modelem ženskosti,
vzorem lásky, něžnosti.
Emoční problémy dětí mohou často
souviset s pocitem nejistoty, kterou trpí jejich
matka. Tato její nejistota může vyplývat
nedostatečného přizpůsobení se mateřské roli a
chyb ve výchově dětí. Emoční labilita dětí je často
odrazem emoční nestálosti jejich rodičů.
Otcovské styly


Citliví a milující otcové-dvojníci, pokud má
syna
 Otcové rovnostářského typu – kamarádi
 Otcové – machři, přehnaná představa o
mužnosti
 Otec s disociální poruchou osobnosti-opak
milujícího otce
 Egocentrický otec-furiant, furianství
Všichni muži jsou syny, ale ne všichni muži se
stávají otci. Někteří muži se odpovědnosti otcovství
děsí, jiní se k této úloze stavějí naopak velmi vyhodnocení
lehkomyslně, neuvědomují si její význam pro
Dále dle
formování dětské osobnosti
vnitřního
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CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE

řádu.

vyhodnocení

6. Kriminalita a její důsledky

METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Kriminalita - Rychlé peníze a následky – (za mřížemi v cizině)
(pašování drog z ciziny za účelem rychlého zisku a následky po zadržení)
činnost pedagoga

Cíl reedukace

seznámit klienty našeho
zařízení s nebezpečím
plynoucího z pašování drog z
ciziny

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)








Začít diskuzi na téma
rychlé peníze,
pašování, prodej drog
a postupně do ní
zapojovat klienty
Během diskuze
zdůrazňovat
klientům úskalí a
nebezpečí pobytu
v nápravném zařízení
v cizině
(řeč, kultura, podnebí,
strava, náboženství,
tělesné tresty,
minimální styk
s rodinou atd.)






Pomůcky- projektor na
DVD
Místo konání - klubovna
Čas vymezený pro
sledování dokumentu
Čas vymezený pro
besedu
Následující činnost po
ukončení

po ukončení projekce během
diskuze

realizační forma

 vlastní činnost
 sledování
dokumentu o
muži, který se
nechal zlákat
vidinou snadného
a rychlého
výdělku za
pašování hašiše,
nejprve mu vše
vycházelo a rychle
bohatl. Zvyšoval
však frekvenci
pašování a nabyl
dojmu, že je v tom
perfektní. V tom
okamžiku byl, ale
dopaden a
odsouzen do
vězení v cizině
 vysvětlování



Vychovávat klienty
41



k společensky
přijatelnému způsobu
života
(jít osobním příkladem)

Ukončit diskuzi
s odmítavými postoji
klientů k takto
nabídnutým financím




Působit v oblasti
protidrogové prevence
Vysvětlit klientům, že
lákavé nabídky mají
většinou skrytá rizika
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení
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 diskuze

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Cíle:
Čas:
Pomůcky:
čas

Rychlé peníze a následky – ( za mřížemi v cizině)
Ukončit diskuzi s odmítavými postoji klientů k takto nabídnutým financím
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
tužka, papír, Projektor, DVD

Metodický postup
organizace
MOTIVACE - být seznámen s riziky
případné finančně lákavé nabídky,
neskončit v kriminále v cizině
HLAVNÍ ČÁST:
Všichni chlapci

15:00
15:10

 seznámení postupem činnosti
 příprava klubovny

15:20





sledování dokumentu o muži,
který se nechal zlákat vidinou
snadného a rychlého výdělku
za pašování hašiše, nejprve mu
vše vycházelo a rychle bohatl.
Zvyšoval však frekvenci
pašování a nabyl dojmu, že je
v tom perfektní. V tom
okamžiku byl, ale dopaden a
odsouzen do vězení v cizině
nebo diskuse na dané téma
diskuze




závěr
vyhodnocení činnosti

16:10
16:30

(kromě
nemocných)

 klubovna
 DVD, Projektor

vyhodnocení

Vyhodnocení
CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
Dále dle vnitřního
řádu.
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poznámky

6. Sociální interakce

METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Sociální interakce – společná vycházka za nákupy.
Cíl reedukace

činnost pedagoga

Seznámit klienty našeho zařízení
s procesem zvaným interakce,
seznámit je s druhy soc. interakce

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.

a upevnit v nich sebevědomí a
vyjadřovací schopnosti při
nákupech










přímá interakce:
uskutečňuje se přímým
kontaktem tváří v tvář
(praktický nácvik nákupu
zboží)
nepřímá interakce:
probíhá zprostředkovaně
třetí osobou či
komunikačními
prostředky - např. médii
či mluvčími
(praktický nácvik po
telefonu s prodejcem)
záměrná interakce: úsilí,
nejčastěji rodičů a učitelů,
ovlivňovat, vyučovat a
vychovávat dítě
nezáměrná interakce:
probíhá každodenním
vlivem osob v
neformálních situacích,
kdy jedinec pozoruje
sociální model a s ním se
ztotožňuje

(sdělí jim, co po nich bude
požadovat, a jak bude, následují
zaměstnání probíhat)







Pomůcky – slušný oděv
Místo konání –
Podbořany, Žatec
Čas určený pro
praktické situace
Čas vymezený pro
diskuzi
Následující činnost po
ukončení


po ukončení praktického
nácviku během diskuze



Vychovávat klienty
k společensky
přijatelnému způsobu
života
(jít osobním příkladem)



Působit v oblasti mravní
výchovy
Vysvětlit klientům, že
pouze při slušném
chování mají šanci na
slušné chování
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realizační forma

 vysvětlování
 vlastní činnost
 nácvik praktických
situací
 diskuze

Hlavním reedukačním cílem je
však naučit klienta za pomoci
praktického nácviku udržet
klidné a slušné chování vůči
ostatním lidem.



protistrany
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení
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PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Sociální interakce – společná vycházka za nákupy, nácvik praktických
situací.
Cíle:
naučit chlapce jednání prodavači tváří v tvář a po telefonu
Čas:
1 ½ hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: slušný oděv a obuv
čas

Metodický postup
MOTIVACE - naučit se jednaní při
realizaci nákupu a v sociálním
prostředí
HLAVNÍ ČÁST:

15:00
15:10
15:20

Všichni chlapci

 seznámení postupem činnosti
 odjezd do Podbořan nebo
Žatce



16:25



16:30



praktický nákup zboží
praktický nácvik telefonu s
úředníkem
umělé vytváření stresových
situací
návrat do ústavu



diskuze




závěr
vyhodnocení činnosti

16:20

organizace

(kromě
nemocných)

poznámky





Chyby

Klubovna
Kamera
Projektor
Formuláře
v
sociální

interakci
haló efekt: zaujetí
postoje k člověku dle
jednoho převažujícího
rysu - např. špatné
známky, neupravenosti
první dojem: zmýlení
prvním osobním
kontaktem - např. z
upravenosti
vyvozujeme dokonalost
i v chování
Vyhodnocení
Dále dle vnitřního

CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
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řádu.

vyhodnocení

Problematika závislostí a závislostní chování:
1. Alkoholismus
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Alkoholismus v rodině
Cíl reedukace

činnost pedagoga

seznámit klienty našeho zařízení,
že alkoholismus v rodině je
docela běžné, ale ne správné
řešení problému, jaké mají klienti
konkrétní vědomosti a zkušenosti
s užíváním alkoholických nápojů
nabízet anebo rozšiřovat nabídku
smysluplných alternativ namísto
užívání alkoholu

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)





Partnerské vztahy, sociální
interakce




Řešení problému
Řešení alkoholismu
Udržení rodiny




Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC





Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
po ukončení - diskuze
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realizační forma

osobní příklad
vysvětlování
soutěž
beseda
diskuze




Vychovává klienty
k řešení problému
jinými aktivitami
Všímá si chování klientů

48

PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Alkoholismus v rodině
Cíle:
seznámit klienty našeho zařízení, že alkoholismus v rodině je docela běžné,
ale ne správné řešení problému
jaké mají klienty konkrétní vědomosti a zkušenosti
s užíváním alkoholických nápojů nabízet anebo rozšiřovat nabídku smysluplných
alternativ namísto užívání alkoholu
Čas:

1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)

Pomůcky: TV - projekce
čas

Metodický postup
MOTIVACE
- Využití ve svém životě •
posílení sebevědomí

organizace

poznámky

HLAVNÍ ČÁST:
15:00
 seznámení postupem činnosti

Všichni
chlapci



16.25

V rámci Minimálního preventivního
programu mají pedagogové plnit
následující úkoly:
 věnovat zvýšenou pozornost
chování klientů a zajímat se o jejich
problémy
 začlenit problematiku alkoholové
prevence
 pořádat diskuse, přednášky, filmová výklad
představení na téma Návykové látky a
poslech audio
nebezpečí s nimi spojená
ukázky
zapojit se do plánování volnočasových

popisováním
modelových
situací

16:30


komplexní působení vychovatele jako Vyhodnocení
pozitivního osobního vzoru
Dále dle
vnitřního
ZÁVĚR:
řádu.
CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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vyhodnocení

2. Zdravý životní styl vs. drogy
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
zdravý životní styl - versus drogy
(př. běh pro zdraví a beseda o tom co nám může nabídnout sport oproti drogám)
činnost pedagoga

realizační forma

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.

vlastní činnost (jogging cca
3000 m)

Cíl reedukace

seznámit klienty našeho
zařízení se způsobem řešení
agresivity, konfliktních
situací, dlouhodobých i
krátkodobých psychických
problémů, stavů úzkosti atd.
pomocí sportu. Např. Běh pro
zdraví

 Běh pro zdraví
Běh provozovaný „pro zdraví“
(například s cílem zhubnout,
zlepšit fyzickou kondici nebo
zbavení se stresu bez ambice
soutěžit v běhu s ostatními) je
obvykle označován termínem
jogging.





Uběhnout volným
tempem cca 3000m
Začít diskuzi na téma
zdraví životní styl a
postupně do ní
zapojovat klienty
Během diskuze
nabídnout
klientům možnost
řešení náročných
situací a to za pomoci
např. joggingu
namísto marihuany

(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)











vysvětlování

Pomůcky- sportovní
soutěž
obuv a oděv
Místo konání
beseda
Čas vymezený pro sport
Čas vymezený pro
diskuze
besedu
Čas návratu
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

po příjezdu na stadion nebo do
terénu



osobní příklad

Organizuje sportovní
aktivitu
Individuálně přistupuje a
podporuje slabší jedince
v rozvoji
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe úspěchu

po ukončení joggingu během

50

besedy a diskuze





Vychovává klienty k
nekuřáctví a jde
osobním příkladem
Působí v oblasti
protidrogové prevence
Všímá si chování klientů
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PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Cíle:
problémů
Čas:
Pomůcky:
čas

zdravý životní styl (sport versus užívání návykových látek)
zdravý způsob života, kardiovaskulární rozvoj, změna postoje k řešení
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
tenisky, sportovní oděv

Metodický postup
organizace
MOTIVACE - zvládání emocí, řešení
psychických problémů za pomocí
sportu, zdravý životní styl bez drog
HLAVNÍ ČÁST:
Všichni chlapci

15:00
15:15

 seznámení postupem činnosti
(kromě
odjezd na stadion Tatran nebo
nemocných a
ZŠ Masarykova v Podbořanech
zraněných)

15:20

 příjezd na stadion

15:30
16:00
16:15





16:30






poznámky

stadion Tatran nebo
sportovní areál na ZŠ
Masarykova
v Podbořanech
 pomůcky,
stopky

trénink dýchání při běhu
Jogging na 3km
beseda na téma zdravý životní
styl
diskuze
závěr
vyhodnocení činnosti
návrat do ústavu

Vyhodnocení

Dále dle vnitřního
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
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řádu.

vyhodnocení

3. Drogová závislost
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Drogová závislost
Cíl reedukace

činnost pedagoga

Zopakovat s klienty problematiku
drogové závislosti. Vysvětlit
dopad užívání drog na lidský
organismus, psychiku a sociální
život. Vysvětlit jak užívání drog
zpomalují vývoj jedince a
poukázat na vysokou
nebezpečnost užívání drog
v těhotenství, prenatální
narkoman, zděděná závislost.
Vazby drogové závislosti na
páchání trestné činnosti atd..

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti .



vysvětlování
soutěž



beseda






Partnerské vztahy, sociální
interakce
Řešení problému
Řešení drogové
problematiky
Alternativy za drogy

osobní příklad

(sdělí jim co po nich bude
požadovat )






realizační forma

Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC





Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
po ukončení - diskuze
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diskuze




Vychovává klienty
k řešení problému
jinými aktivitami
Všímá si chování klientů

PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
drogová závislost a její vazby na sociální život
Cíle:
seznámit klienty našeho zařízení s problematikou drogové závislosti a
s vazbami na trestnou činnost a závadový život. Pochopení problematiky a přijetí
potřeby alternativní náplně života.
Čas:

1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)

Pomůcky: TV - projekce, podklady a diskuse
čas

Metodický postup
MOTIVACE
Využití ve svém životě •
posílení sebevědomí

organizace

poznámky

HLAVNÍ ČÁST:
15:00
 seznámení postupem činnosti

Všichni
chlapci



V rámci Minimálního preventivního
programu mají pedagogové plnit
následující úkoly:
 věnovat zvýšenou pozornost
chování klientů a zajímat se o jejich
problémy
 začlenit problematiku drogové
prevence
 pořádat diskuse, přednášky, filmová
představení na téma Návykové látky a
nebezpečí s nimi spojená
zapojit se do plánování volnočasových

16.25
16:30



komplexní působení vychovatele
pozitivního osobního vzoru
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jako

popisováním
modelových
situací

výklad
poslech audio
ukázky

Vyhodnocení
ZÁVĚR:
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE

Dále dle
vnitřního

vyhodnocení

řádu.

4. Problematika kouření
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Problematika kouření
Cíl reedukace

činnost pedagoga

Zopakovat s klienty
problematiku tabákových
závislostí. Vysvětlit dopad
užívání tabákových výrobků na
lidský organismus, psychiku a
sociální život. Vysvětlit jak
užívání tabákových výrobků
zpomaluje vývoj jedince a
poukázat na vysokou
nebezpečnost užívání
tabákových výrobků
v těhotenství.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti .
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)







Partnerské vztahy, sociální
interakce


Řešení problému

Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC
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realizační forma

osobní příklad
vysvětlování
soutěž
beseda
diskuze




Řešení problematiky
kouření
Alternativy za
tabákové výrobky





Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
po ukončení - diskuze




Vychovává klienty
k řešení problému
jinými aktivitami
Všímá si chování klientů

PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Závislost na tabákových výrobcích
Cíle:
seznámit klienty našeho zařízení s problematikou závislostí na tabákových
výrobcích a jejich nebezpečnost pro zdraví jedince a jeho raný vývoj. Pochopení
problematiky a přijetí potřeby alternativní náplně života.
Čas:

1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)

Pomůcky: TV - projekce, podklady a diskuse
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Využití ve svém životě •
posílení sebevědomí
HLAVNÍ ČÁST:

15:00

 seznámení postupem činnosti



V rámci Minimálního preventivního
programu mají pedagogové plnit
následující úkoly:
věnovat zvýšenou pozornost
chování klientů a zajímat se o jejich
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organizace

Všichni
chlapci

poznámky

problémy
začlenit problematiku prevence
výklad
kouření
 pořádat diskuse, přednášky, filmová
poslech audio
představení na téma Návykové látky a
ukázky
nebezpečí s nimi spojená
zapojit se do plánování volnočasových




komplexní působení vychovatele jako
Vyhodnocení
pozitivního osobního vzoru

16:30 ZÁVĚR:

Dále dle
vnitřního

CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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řádu.

vyhodnocení

5. Závislost na hazardních hrách
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Závislost na hazardních hrách
Cíl reedukace

činnost pedagoga

Zopakovat s klienty
problematiku závislosti na
hazardních hrách. Docílit
pochopení vazby této
problematiky se všemi oblastmi
sociálního soužití a rizik, která
s sebou toto chování nese.
Vazbu na páchání trestné
činnosti

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti .
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)






Partnerské vztahy, sociální
interakce




Řešení problému
Řešení problematiky
hazardních her
Alternativy za
tabákové výrobky



Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC





Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
po ukončení - diskuze
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realizační forma

osobní příklad
vysvětlování
soutěž
beseda
diskuze




Vychovává klienty
k řešení problému
jinými aktivitami
Všímá si chování
klientů

¨
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PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Závislost na hazardních hrách
Cíle:
seznámit klienty našeho zařízení s problematikou závislosti na hazardních
hrách a jejich nebezpečnost pro zdravý sociální vývoj. Pochopení problematiky a přijetí
potřeby alternativní náplně života.
Čas:

1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)

Pomůcky: TV - projekce, podklady a diskuse
čas

Metodický postup
MOTIVACE
- Využití ve svém životě •
posílení sebevědomí

organizace

poznámky

HLAVNÍ ČÁST :
15:00

 seznámení postupem činnosti
Všichni
V rámci Minimálního preventivního
chlapci
programu mají pedagogové plnit
následující úkoly:
 věnovat zvýšenou pozornost
chování klientů a zajímat se o jejich
problémy
 začlenit problematiku závislosti na
hazardních hrách
 pořádat diskuse, přednášky, filmová
představení na téma hazardní hry a
výklad
nebezpečí s nimi spojená
zapojit se do plánování volnočasových
poslech audio
ukázky


16.25

popisováním
modelových
situací



komplexní působení vychovatele jako Vyhodnocení
pozitivního osobního vzoru
Dále dle
16:30
vnitřního
ZÁVĚR:
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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řádu.

vyhodnocení

6. Jiné závislosti
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Jiné závislosti
Cíl reedukace

činnost pedagoga

Zopakovat s klienty
problematiku závislostí. Docílit
pochopení vazby této
problematiky se všemi oblastmi
sociálního soužití a rizik, která
s sebou toto chování nese.
Vazbu na páchání trestné
činnosti

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)





Partnerské vztahy, sociální
interakce




Řešení problému
Řešení problematiky
závislostí
Alternativy za
závislostní chování




Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC


Organizuje vlastní teorii
činnosti
 Podporuje a oceňuje
účast klientů
 Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
po ukončení - diskuze



Vychovává klienty
k řešení problému
jinými aktivitami
Všímá si chování klientů
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realizační forma
osobní příklad
vysvětlování
soutěž
beseda
diskuze

PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Jiné závislosti
Cíle:
seznámit klienty našeho zařízení s problematikou závislostí obecně a na
jejich nebezpečnost pro zdravý sociální vývoj. Pochopení problematiky a přijetí potřeby
alternativní náplně života.
Čas:

1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)

Pomůcky: TV - projekce, podklady a diskuse
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Využití ve svém životě •
posílení sebevědomí
HLAVNÍ ČÁST:

15:00

 seznámení postupem činnosti

organizace

Všichni
chlapci

poznámky

popisováním
modelových
situací



V rámci Minimálního preventivního
programu mají pedagogové plnit
následující úkoly:
 věnovat zvýšenou pozornost
chování klientů a zajímat se o jejich
problémy
 začlenit problematiku závislostí
 pořádat diskuse, přednášky,
filmová představení na téma závislostí a
nebezpečí s nimi spojená
zapojit se do plánování volnočasových

výklad
poslech audio
ukázky

Vyhodnocení


komplexní působení vychovatele jako
pozitivního osobního vzoru

16.25
Dále dle
vnitřního

16:30 ZÁVĚR:
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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řádu.

vyhodnocení

Problematika organizace volného času a hodnotového žebříčku
1. OVČ sportovní den
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Organizace volného času – plánování sportovního dne s finanční hotovostí.
činnost pedagoga

Cíl reedukace

Naučit naše klienty kvalitně
pracovat s volným časem.
Plánovat dopředu možnosti
aktivního a žádoucího
způsobu trávení volného
času v odpoledních
hodinách za podmínek a
možností stanovených DŔ
VÚ a ŠJ Pšov a za využití
dostupného materiálního
vybavení a finančních
prostředků.









Seznámení se
zaměřením aktivity a
vysvětlení
požadovaných
výstupů z aktivity.
Během diskuze
klientům nastínit
kvantitu možností a
činností, zdůraznit
časové limity.
Diskusi směřovat
k naplánování aktivit
v rámci sportovního
dne.
Ukončení aktivity –
stanovení plánu
sportovního dne ve
VÚ a ŠJ Pšov.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)





Pomůcky - nabídka
kvantity sportovních
aktivit.
Místo konání.
Čas vymezený pro
diskusi.
Následující činnost po
ukončení.

po ukončení diskuse








zpracování sportovního
dne ve VÚ a ŠJ Pšov.
Vychovatel vyzdvihne
pozitivní projevy a
přístup jednotlivců.
Vysvětlit klientům
důležitost schopnosti
plánování volného času
vs. nahodilé činnosti.
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení.
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realizační forma

 Uvedení
aktivity a
vysvětlení
jejího průběhu.
 Výše
finančního
obnosu na
občerstvení a
ceny.
 Společná
činnost za
účelem
dosažení shody
a naplánování
aktivit.
Naplánování
sportovního
dne.
 Vyhodnocení.

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Cíle:
Čas:
Pomůcky:
čas

Organizování sportovního dne v rámci VÚ a ŠJ Pšov.
Schopnost plánování a trávení volného času vs. nahodilé činnosti.
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
Nabídka aktivit, papír, tužka.

Metodický postup
MOTIVACE - Realizace sportovního
dne ve VÚ a ŠJ Pšov.

organizace

poznámky

Všichni chlapci
15:00
15:10

HLAVNÍ ČÁST:



Seznámení postupem činnosti.
Příprava klubovny.



Seznámení s kvantitou nabídky
sportovních aktivit.
Diskuse za účelem dosažení
shody v plánování činností.

(kromě
nemocných a
zraněných).

15:20


16:10

Vyhodnocení.

16:30



Závěr.
Vyhodnocení činnosti.

 Klubovna.
 Seznámení
s výší
finančních
prostředků
na
občerstvení
a ceny.
 Nabídka
sportovních
aktivit.
 Plán
sportovního
dne.

Dále dle vnitřního
řádu.
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
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vyhodnocení

1. Revize a stanovení hodnotového žebříčku
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Revize a stanovení hodnotového žebříčku
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Naučit naše klienty kvalitně
pracovat s žebříčkem
hodnot. Dosáhnout
pochopení životních hodnot
a důležitosti hodnot a cílů
pro život. Dosáhnout shody
s hodnotami uznávanými
společností a schopnosti
rozlišit reálné kladné
hodnoty od hodnot
negativních.









Seznámení se
zaměřením aktivity
a vysvětlení
požadovaných
výstupů z aktivity.
Během diskuze
klientům nastínit
kvantitu
jednotlivých bodů.
Diskusi směřovat
k revizi stávajícího
hodnotového
žebříčku a stanovení
nového.
Ukončení aktivity –
stanovení kladného
hodnotového
žebříčku.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)





Pomůcky - nabídka
kvantity životních
hodnot.
Místo konání.
Čas vymezený pro
diskusi.
Následující činnost po
ukončení.

po ukončení diskuse



Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení.
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realizační forma
 Uvedení aktivity
a vysvětlení
jejího průběhu.
 Společná činnost
za účelem
dosažení shody a
stanovení
žebříčku hodnot
v souladu se
společensky
uznávanými
normami
s ohledem na
vlastní zájmy a
hodnoty.
 Vyhodnocení.

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Cíle:
Čas:
Pomůcky:
čas

Revize a stanovení hodnotového žebříčku
Schopnost rozlišit kladné a negativní hodnoty a stanovení žebříčku hodnot.
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
klubovna, papír, tužka
Metodický postup
MOTIVACE - Realizace kvalitního
žebříčku hodnot
HLAVNÍ ČÁST:

15:00
15:10

15:20

16:10
16:30

organizace

poznámky

Všichni chlapci




Seznámení postupem činnosti.
Příprava klubovny.



Diskuse za účelem dosažení
shody v sestavení žebříčku
hodnot.




Závěr.
Vyhodnocení činnosti.

(kromě
nemocných a
zraněných).

Vyhodnocení.

CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE

 Klubovna.
Učebna PC.
 Na závěr
klienti
společně
zpracují
hodnotový
žebříček
s ohledem
na vlastní
osobnost a
požadavky
společnosti.

Dále dle vnitřního
řádu.
vyhodnocení
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2. OVČ – 14ti denní plán
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Organizace volného času – realizace 14 ti denního plánu aktivit.
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Naučit naše klienty kvalitně
pracovat s volným časem.
Plánovat dopředu možnosti
aktivního a žádoucího
způsobu trávení volného
času v odpoledních
hodinách za podmínek a
možností stanovených DŔ
VÚ a ŠJ Pšov a za využití
dostupného materiálního
vybavení.








Seznámení se
zaměřením aktivity
a vysvětlení
požadovaných
výstupů z aktivity.
Během diskuze
klientům nastínit
kvantitu možností a
činností, zdůraznit
časové limity.
Diskusi směřovat
k naplánování
různorodých aktivit
vzhledem
k víkendovému
trávení volného
času.
Ukončení aktivity –
zpracování 14 ti
denního plánu
volnočasových
aktivit vyjma
víkendů.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)





Pomůcky - nabídka
kvantity
volnočasových aktivit.
Místo konání.
Čas vymezený pro
diskusi.
Následující činnost po
ukončení.
po ukončení diskuse








Zpracování 14 ti
denního plánu dle
výstupů vyjma
víkendů.
Vychovatel vyzdvihne
pozitivní projevy a
přístup jednotlivců.
Vysvětlit klientům
důležitost schopnosti
plánování volného času
vs. nahodilé činnosti.
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení.
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realizační forma
 Uvedení aktivity
a vysvětlení
jejího průběhu.
 Společná činnost
za účelem
dosažení shody a
naplánování
aktivit.
 Vyhodnocení.

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA: organizování volného času, osobní a kolektivní spolupráce (plánování aktivit)
Cíle:
Schopnost plánování a trávení volného času vs. nahodilé činnosti
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
Pomůcky: nabídka aktivit, papír, tužka
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Realizace kvalitního
způsobu trávení volného času.
HLAVNÍ ČÁST:

15:00
15:10
15:20

16:10
16:30









organizace

poznámky

Všichni chlapci

Seznámení postupem činnosti.
Příprava klubovny.
Seznámení s kvantitou
nabídky aktivit.
Diskuse za účelem dosažení
shody v plánování činností.

(kromě
nemocných a
zraněných).

Závěr.
Vyhodnocení činnosti.

Vyhodnocení.

 Klubovna.
 Nabídka
volnočasových
aktivit.
 Formulář – 14 ti
denní plán
aktivit ve VÚ a
ŠJ Pšov.

Dále dle vnitřního

CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE

řádu.
vyhodnocení

2. Revize a stanovení hodnotového žebříčku viz 1
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3. OVČ na víkend
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Organizace volného času – realizace víkendového plánu aktivit.
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Naučit naše klienty kvalitně
pracovat s volným časem.
Plánovat dopředu možnosti
aktivního a žádoucího
způsobu trávení volného
času v odpoledních
hodinách za podmínek a
možností stanovených DŔ
VÚ a ŠJ Pšov a za využití
dostupného materiálního
vybavení.








Seznámení se
zaměřením aktivity a
vysvětlení
požadovaných
výstupů z aktivity.
Během diskuze
klientům nastínit
kvantitu možností a
činností, zdůraznit
časové limity.
Diskusi směřovat
k naplánování
různorodých aktivit
vzhledem
k víkendovému
trávení volného
času.
Ukončení aktivity –
stanovení
volnočasových
aktivit na víkend.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)





Pomůcky - nabídka
kvantity volnočasových
aktivit.
Místo konání.
Čas vymezený pro
diskusi.
Následující činnost po
ukončení.
po ukončení - diskuse








Doplnění 14 ti denního
plánu dle výstupů o
víkendové aktivity.
Vychovatel vyzdvihne
pozitivní projevy a
přístup jednotlivců.
Vysvětlit klientům
důležitost schopnosti
plánování volného času
vs. nahodilé činnosti.
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení.
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realizační forma
 Uvedení aktivity a
vysvětlení jejího
průběhu.
 Společná činnost za
účelem dosažení
shody a naplánování
aktivit.
 Vyhodnocení.

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
organizování volného času, osobní a kolektivní spolupráce ( plánování
víkendových aktivit )
Cíle:
Schopnost plánování a trávení volného času vs. nahodilé činnosti
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
Pomůcky: nabídka aktivit, papír, tužka, dokument
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Realizace kvalitního
způsobu trávení volného času.
HLAVNÍ ČÁST:

15:00
15:10
15:20

organizace

poznámky

Všichni chlapci




Seznámení postupem činnosti.
Příprava klubovny.




Seznámení s kvantitou nabídky
aktivit.
Diskuse za účelem dosažení
shody v plánování činností.




Závěr.
Vyhodnocení činnosti.

(kromě
nemocných a
zraněných).

 Klubovna.
 Nabídka
volnočasových
aktivit.
 Formulář – 14 ti
denní plán
aktivit ve VÚ a
ŠJ Pšov.

16:10
16:30

Vyhodnocení.

Dále dle vnitřního
CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE

řádu.

3. Revize a stanovení hodnotového žebříčku viz 1
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vyhodnocení

4. OVČ – realizace plánu aktivit volného dne bez finančních prostředků
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Organizace volného času – realizace plánu aktivit volného dne bez finančních
prostředků. (aktivity dle možností ve VÚ)
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Naučit naše klienty kvalitně
pracovat s volným časem.
Plánovat dopředu možnosti
aktivního a žádoucího
způsobu trávení volného
času v odpoledních
hodinách za podmínek a
možností stanovených DŔ
VÚ a ŠJ Pšov a za využití
dostupného materiálního
vybavení.









Seznámení se
zaměřením aktivity a
vysvětlení
požadovaných
výstupů z aktivity.
Během diskuze
klientům nastínit
kvantitu možností a
činností, zdůraznit
časové limity.
Diskusi směřovat
k naplánování
různorodých aktivit
vzhledem
k víkendovému
trávení volného
času.
Ukončení aktivity –
stanovení
volnočasových
aktivit na volný den.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)





Pomůcky - nabídka
kvantity volnočasových
aktivit.
Místo konání.
Čas vymezený pro
diskusi.
Následující činnost po
ukončení.

po ukončení diskuse








Realizace plánu aktivit
pro volný den. Bez
finančních prostředků.
Vychovatel vyzdvihne
pozitivní projevy a
přístup jednotlivců.
Vysvětlit klientům
důležitost schopnosti
plánování volného času
vs. nahodilé činnosti.
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení.

71

realizační forma
 Uvedení aktivity
a vysvětlení
jejího průběhu.
 Společná činnost
za účelem
dosažení shody a
naplánování
aktivit.
 Vyhodnocení.

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA: organizování volného času, osobní a kolektivní spolupráce ( plánování aktivit
ve volný den bez finančních prostředků )
Cíle:
Schopnost plánování a trávení volného času vs. nahodilé činnosti
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
Pomůcky: nabídka aktivit, papír, tužka, dokument
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Realizace kvalitního
způsobu trávení volného času.
HLAVNÍ ČÁST:

15:00
15:10
15:20

organizace

Všichni chlapci




Seznámení postupem činnosti.
Příprava klubovny.




Seznámení s kvantitou nabídky
aktivit.
Diskuse za účelem dosažení
shody v plánování činností.




Závěr.
Vyhodnocení činnosti.

(kromě
nemocných a
zraněných).

16:10
16:30

poznámky

 Klubovna.
Učebna PC.
 Nabídka
volnočasovýc
h aktivit.
 Na závěr
klienti
společně
zpracují plán
aktivit na
jeden den.

Vyhodnocení.
Dále dle vnitřního

CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE

řádu.

4. Revize a stanovení hodnotového žebříčku viz 1
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vyhodnocení

5. OVČ – organizace volného dne s poskytnutými finančními prostředky
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Organizace volného času – realizace plánu aktivit volného dne s finančními prostředky.
(možnost využití služebního vozidla)
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Naučit naše klienty kvalitně
pracovat s volným časem.
Plánovat dopředu možnosti
aktivního a žádoucího
způsobu trávení volného
času v odpoledních
hodinách za podmínek a
možností stanovených DŔ
VÚ a ŠJ Pšov a za využití
dostupného materiálního
vybavení, služebního
vozidla a finančních
prostředků. Nakládání
s finančními prostředky.
Seznámení se zaměřením
aktivity a vysvětlení
požadovaných výstupů
z aktivity.






Během diskuze
klientům nastínit
kvantitu možností a
činností, zdůraznit
časové a finanční
limity.
Diskusi směřovat
k naplánování
různorodých aktivit
vzhledem k trávení
volného času
v rámci jednoho dne.
Ukončení aktivity –
stanovení
volnočasových
aktivit na volný den

Vychovatel seznámí klienty s
následující činností.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)






Pomůcky - nabídka
kvantity volnočasových
aktivit a víše
poskytnutých finančních
prostředků.
Místo konání.
Čas vymezený pro
diskusi.
Následující činnost po
ukončení.
po ukončení diskuse








Realizace plánu aktivit
pro volný den.
S poskytnutými
finančními prostředky.
Vychovatel vyzdvihne
pozitivní projevy a
přístup jednotlivců.
Vysvětlit klientům
důležitost schopnosti
plánování volného času
vs. nahodilé činnosti.
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení.
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realizační forma
 Uvedení aktivity a
vysvětlení jejího
průběhu.
 Seznámení s výší
vstupného na
různé akce a výší
poskytnutých
finančních
prostředků.
 Společná činnost
za účelem
dosažení shody a
naplánování
aktivit.
 Vyhodnocení.

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA: organizování volného času, osobní a kolektivní spolupráce (plánování aktivit
ve volný den s finančními prostředky a poskytnutým služebním vozidlem)
Cíle:
Schopnost plánování a trávení volného času vs. nahodilé činnosti
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
Pomůcky: nabídka aktivit, papír, tužka
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Realizace kvalitního
způsobu trávení volného času.
HLAVNÍ ČÁST:

15:00
15:10
15:20

organizace

Všichni chlapci




Seznámení postupem činnosti.
Příprava klubovny.




Seznámení s kvantitou nabídky
aktivit.
Diskuse za účelem dosažení
shody v plánování činností.




Závěr.
Vyhodnocení činnosti.

(kromě
nemocných a
zraněných).

16:10
16:30

Vyhodnocení.

poznámky

 Klubovna.
Učebna PC.
 Nabídka
volnočasových
aktivit.
 Na závěr
klienti
společně
zpracují plán
aktivit na
jeden den
s finančními
prostředky a
služebním
vozidlem.

Dále dle vnitřního
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE

řádu.

5. Revize a stanovení hodnotového žebříčku viz 1
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vyhodnocení

Zdraví, sexualita, osobní a kolektivní hygiena:
1. Problematika osobní a kolektivní hygieny
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Problematika osobní a kolektivní hygieny
činnost pedagoga

realizační forma

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.

 vlastní činnost
 vysvětlování
 diskuze

Cíl reedukace
Seznámit klienty našeho
zařízení, s nebezpečím
plynoucího z nedodržování
základních hygienických
návyků. Pochopení rozsah
osobní a kolektivní hygieny.









Začít diskuzi na
téma hygienických
návyků a jejich
důležitosti pro zdraví
a společenský život.
Během diskuze
zdůrazňovat
klientům úskalí a
rizika vyplívající
z nedodržování
osobní a kolektivní
hygieny.
Ukončit diskuzi
s odmítavými postoji
klientů
k zanedbávání
osobní a kolektivní
hygieny.
Upevnění základních
hygienických
návyků v oblasti
osobní a kolektivní.

(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)






Pomůcky- dokument
DVD
Místo konání
Čas vymezený pro
dokument
Čas vymezený pro
besedu
Následující činnost po
ukončení

po ukončení projekce během
diskuze


Vychovávat klienty
k společensky
přijatelnému způsobu
života
(jít osobním příkladem)



Působit v oblasti
hygienických návyků
Vysvětlit klientům rizika
spojená
s nedodržováním
hygieny
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení





75

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Cíle:
Čas:
Pomůcky:
čas

Problematika osobní a kolektivní hygieny
zdravý způsob života ve spojitosti s osobní a kolektivní hygienou
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
projektor, papír, tužka, dokument

Metodický postup
MOTIVACE - Upevnění základních
hygienických návyků v oblasti osobní
a kolektivní

HLAVNÍ ČÁST:

organizace

Všichni chlapci

15:00
15:10




seznámení postupem činnosti
příprava klubovny

15:20



diskuze na téma osobní a
kolektivní hygieny

16:10
16:30




závěr
vyhodnocení činnosti

(kromě
nemocných a
zraněných)

poznámky

 klubovna
 DVD,
Projektor

Vyhodnocení

CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
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Dále dle vnitřního
řádu.

vyhodnocení

2. Zdravý životní styl, osobní a kolektivní hygiena
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
zdravý životní styl – osobní hygiena
(historie a současnost toalet ve světě)
činnost pedagoga

Cíl reedukace
seznámit klienty našeho
zařízení, s nebezpečím
plynoucího z nedodržování
základních hygienických
návyků








Začít diskuzi na
téma hygienických
návyků a
vykonávání osobní
potřeby mimo
toalety a postupně
do ní zapojovat
klienty
Během diskuze
zdůrazňovat
klientům úskalí a
rizika vyplívající
z vykonávání potřeb
mimo toalety
Ukončit diskuzi
s odmítavými postoji
klientů k takto
vykonávané osobní
potřebě
Upevnění základních
hygienických
návyků v oblasti
osobní a kolektivní

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)






Pomůcky- dokument
DVD
Místo konání
Čas vymezený pro
dokument
Čas vymezený pro
besedu
Následující činnost po
ukončení

po ukončení projekce během
diskuze


Vychovávat klienty
k společensky
přijatelnému způsobu
života
(jít osobním příkladem)



Působit v oblasti
hygienických návyků
Vysvětlit klientům rizika
spojená
s nedodržováním
hygieny
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení
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realizační forma
 vlastní činnost
 sledování
dokumentu o
historii a
současnosti toalet,
rizika a úskalí
vykonávání potřeb
v blízkosti
lidských obydlí
(nemoci, zápach)
 vysvětlování
 diskuze

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
ve světě)
Cíle:
problémů
Čas:
Pomůcky:
čas

zdravý životní styl, osobní a kolektivní hygiena (historie a současnost toalet
zdravý způsob života, kardiovaskulární rozvoj, změna postoje k řešení
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
projektor, papír, tužka, dokument

Metodický postup
MOTIVACE - Upevnění základních
hygienických

organizace

poznámky

návyků v oblasti
osobní a kolektivní
HLAVNÍ ČÁST:

15:00
15:10
15:20

16:10
16:30

Všichni chlapci




seznámení postupem činnosti
příprava klubovny





sledování dokumentu o historii
a současnosti toalet, rizika a
úskalí vykonávání potřeb
v blízkosti lidských obydlí
(nemoci, zápach)
diskuze




závěr
vyhodnocení činnosti

(kromě
nemocných a
zraněných)

 klubovna
 DVD,
Projektor

Vyhodnocení

Dále dle vnitřního
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
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řádu.

vyhodnocení

3. Problematika zdravé sexuality a prevence pohlavních chorob
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Problematika sexuality a prevence pohlavních chorob
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Seznámit klienty našeho
zařízení, s nebezpečím
plynoucího z nedodržování
základních prostředků
prevence přenosu
pohlavních chorob.






Začít diskuzi na
prevence pohlavně
přenosných chorob.
Během diskuze
zdůrazňovat
klientům úskalí a
rizika vyplívající
z nedodržování
zásad ochrany před
pohlavními
chorobami.
Ukončit diskuzi
s odmítavými postoji
klientů
k zanedbávání
prevence v této
oblasti a rizikovému
chování.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)






Pomůcky- dokument
DVD
Místo konání
Čas vymezený pro
dokument
Čas vymezený pro
besedu
Následující činnost po
ukončení

po ukončení projekce během
diskuze






Vychovávat klienty
k ochraně před
pohlavními chorobami.
Působit v oblasti
ochrany a prevence
Vysvětlit klientům
rizika spojená
s nedodržováním výše
uvedeného
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení
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realizační forma
 vlastní činnost
 vysvětlování
 diskuze

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Problematika sexuality a prevence pohlavních chorob
Cíle:
zdravý způsob života ve spojitosti se sexualitou a ochranou před pohlavně
přenosnými chorobami
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: papír, tužka, dokument
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Upevnění znalostí
v oblasti prevence pohlavně
přenosných poruch

organizace

poznámky

Všichni chlapci
HLAVNÍ ČÁST:
15:00
15:10




seznámení postupem činnosti
příprava klubovny



diskuze na téma sexuality a
prevence pohlavně přenosných
chorob




závěr
vyhodnocení činnosti

(kromě
nemocných a
zraněných)

 klubovna
 DVD,
Projektor

15:20

16:10
16:30

Vyhodnocení

CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE
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Dále dle vnitřního
řádu.

vyhodnocení

4. Partnerské vztahy
METODIKA REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Partnerské vztahy
(osobní vztahy, rodinné vztahy, jednotlivé role v rodině)
činnost pedagoga

Cíl reedukace
seznámit klienty našeho
zařízení jak porozumět
pojmu osobních vztahů
v oblasti partnerských
vztahů s hlubšími znalostmi
v pochopení této
problematiky, zvýšení
percepce-vnímaní se
zaměřením na rodinné
vztahy, jednotlivé role úplné
rodiny

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.
(sdělí jim co po nich bude
požadovat )






Partnerské vztahy, sociální
interakce




osobní vztahy
rodinné vztahy
jednotlivé role
v rodině



Pomůcky –
audiovizuální IT
Místo konání
Čas vymezený pro
přednášku
Čas vymezený pro
besedu
Čas ukončení
(předpokládaný)
Následující činnost po
ukončení

činnost se vykonává na spol.
místnosti-klubovně, učebně PC





Organizuje vlastní teorii
činnosti
Podporuje a oceňuje
účast klientů
Snaží se docílit toho,
aby v klientech probudil
pocit sebe uspokojení a
úspěchu
po ukončení- diskuze



Vychovává klienty
81

realizační forma
 vysvětlování
 vlastní činnost
 modelová
situace
 diskuze



k etiketě slušného
chování k partnerským
vztahům a osobnímu
příkladu
Všímá si chování
klientů

PŘÍPRAVA K VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Partnerské vztahy – osobní vztahy
Cíle:
seznámit klienty našeho zařízení jak porozumět pojmu osobních vztahů
v oblasti partnerských vztahů s hlubšími znalostmi v pochopení této problematiky,
zvýšení percepce-vnímaní se zaměřením na rodinné vztahy, jednotlivé role úplné rodiny
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014 )
Pomůcky: TV - projekce
čas

Metodický postup
MOTIVACE - sociální interakce, sebereflexe
HLAVNÍ ČÁST:

15:00

 seznámení postupem činnosti









existuje tvrzení, že vztah přináší
prospěch
prospěch-zisk můžeme definovat jako
míru uspokojení potřeb a pozitivního
emocionálního prožívání
zisk poměřujeme s vynaloženým úsilím
k negativním emocím a vnitřním
konfliktům a ztrát
chápeme je jako vloženou investici do
udržení vztahu
jde vlastně o to, že vztahem něco
získáváme a něco musíme obětovat
pocit odpovědnosti o realizaci
společných cílů a potřeb-chovat se
čestně, vstřícně, v některých případech
soutěživě, agresívně, egoisticky
každý člověk má osobnostní předpoklad
pro vztahovou stabilitu a nestabilitu
souvisící s jeho prosociálním a
antisociálním chováním
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organizace
Všichni
chlapci

výklad

poznámky

s popisováním
modelových
situací

 Každý z partnerů může vztah hodnotit
různě z hlediska spokojenosti a
závislosti. Úroveň spokojenosti je
pozitivní hodnocení vztahu a víry, že
vztah k dané osobě uspokojuje mé
potřeby. Úroveň závislosti vyjadřuje, jak
moc je uspokojení potřeb a dosahování
pozitivních cílů závislé na partnerovi.

Vyhodnocení
Dále dle
vnitřního

16:30
ZÁVĚR:

řádu.
CHLAPCI, KTEŘÍ SE UČASTNÍ AKCE
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vyhodnocení

5. Rizikové sexuální chování
METODIKA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
Rizikové sexuální chování
činnost pedagoga

Cíl reedukace
Seznámit klienty našeho
zařízení, s nebezpečím
plynoucího z rizikového
sexuálního chování.
Vysvětlení pojmu rizikové
sexuální chování.





Začít diskuzi na
téma rizikové
sexuální chování.
Během diskuze
zdůrazňovat
klientům úskalí a
rizika vyplívající
z tohoto chování.
Ukončit diskuzi
s odmítavými postoji
klientů k této
problematice.

Vychovatel seznámí klienty s
následující činnosti.
(sdělí jim, co po nich bude
požadovat)






Pomůcky- dokument
DVD
Místo konání
Čas vymezený pro
dokument
Čas vymezený pro
besedu
Následující činnost po
ukončení

po ukončení projekce během
diskuze




Vysvětlit klientům
rizika spojená
s rizikovým sexuálním
chováním.
Všímat si chování
klientů a pozitivně
ovlivňovat jejich
myšlení
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realizační forma
 vlastní činnost
 vysvětlování
 diskuze

PŘÍPRAVA K REEDUKAČNÍ ČINNOSTI VE ,,Výchovném ústavu Pšov“
TÉMA:
Rizikové sexuální chování
Cíle:
Vypěstovat zdravý postoj klientů k problematice a docílit pochopení
termínu rizikové sexuální chování
Čas:
1,5 hodiny 15.00 – 16.30 (xx.xx.2014)
Pomůcky: papír, tužka, dokument
čas

Metodický postup
MOTIVACE - Upevnění znalostí
v probírané problematice.
HLAVNÍ ČÁST:

Všichni chlapci




seznámení postupem činnosti
příprava klubovny

15:20



diskuze na téma sexuality a
prevence rizikového
sexuálního chování.

16:10
16:30




závěr
vyhodnocení činnosti

15:00
15:10

organizace

(kromě
nemocných a
zraněných)

poznámky

 klubovna
 DVD,
Projektor

Vyhodnocení

Dále dle vnitřního
CHLAPCI KTEŘÍ SE UČASTNÍ
AKCE

řádu.
vyhodnocení

Při provádění jednotlivých aktivit je nutné zhodnotit vhodnost zařazení
modelové situace v průběhu primárního bloku, či následně v době sekundárního bloku
aktivit. V případě vhodnosti zařazení modelové situace je toto žádoucí.
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6.4 Sekundární okruhy
Jedná se o aktivity formou terapie – jedná se o arteterapii, muzikoterapii,
ergoterapii a činnostní terapii. Tyto aktivity jsou realizovány v době od 17.30 hodin do
18.30 hodin – jejich náplň je plně v kompetenci pedagoga vykonávajícího službu. Volí
zaměření aktivit dle vlastních zájmů s ohledem na kvalitu provedení činnosti. Přípravy a
metodiku činností sekundárních si každý pedagogický pracovník zpracuje sám dle
svého zaměření a zvolení typu sekundární reedukační činnosti.

7
SYSTÉMOVÉ HODNOCENÍ PRČ
Aby bylo možné objektivně vyhodnotit efektivitu a úspěšnost PRČ, musí být
vytvořen jednotný systém testování nabytých kompetencí a znalostí. Toto hodnocení má
vypovídací hodnotu v oblastech určující vyváženost/nevyváženost PRČ, dále poskytne
informace o schopnostech pedagogů, nalezne místa vhodná pro zlepšení a zejména
poslouží jako zdrojová informace pro vývoj PRČ v dalších letech.
Systémové hodnocení bude složeno ze dvou částí. První část tvoří
sebehodnocení pedagogů a hodnocení pedagogů navzájem. Tyto údaje budou
předkládat samotní pedagogové v průběhu celého školního roku podle svých potřeb a
zájmů. V této části hodnocení bude zahrnuto nejenom hodnocení schopností
jednotlivých pedagogů, ale také hodnocení průběhu reedukačních aktivit a klientů,
hodnocením PRČ jako takového - vzniká zde přímá zpětná vazba. Pedagogové
hodnocení vytváří namátkově, nepravidelně, a to do vytvořeného formuláře.
Druhá část hodnocení je realizována pomocí sestaveného testu nabytých
vědomostí. Ten obsahuje výběrové otázky ze všech obsažených témat a zjišťuje stav
zapamatování a uchování osvojených znalostí. Tento test je předložen k vyplnění všem
klientům zařízení po konci pětiměsíčního cyklu. Za jeho sestavení a následné
vyhodnocení zodpovídá autor PRČ. Pro dosažení maximální objektivity není test
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součástí PRČ. Z výsledků testu nejsou vyvozována žádná hodnocení klientů, získaná
data jsou orientační a slouží pouze k dalšímu statistickému zpracování.

7.1 Formulář hodnocení realizace činnosti
Hodnotící formulář
Jméno a příjmení hodnotitele: _____________________
(Může být anonymní)
Jméno a příjmení realizátora činnosti: _____________________
(Může být anonymní)
Název hodnoceného bloku: _____________________
Datum realizace činnosti: _____________________
Hodnocení na základě: aktivní účast při činnosti / hospitace / zpětná vazba klientů
Hrubý průběh činnosti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hodnocení činnosti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Návrhy na zlepšení:
______________________________________________________________________
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