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Na základě metodického pokynu č.j. MSMT-26924/2018-1 dochází k doplnění Vnitřního řádu
DDŠ Chrudim o následující text v kapitole 5.3 Systém hodnocení a opatření, text je vyznačen
modře.

5.3

Systém hodnocení a opatření ve výchově

Chování dětí je sledováno soustavně a průběžně všemi pedagogickými pracovníky. Opatření
ve výchově lze udělit pouze za prokázané porušení povinností (neplnění nebo porušování
ustanovení vnitřního řádu) nebo za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností.
Negativní opatření ve výchově – za prokázané porušení povinností může být dítěti:
➢ a/ odňata výhoda udělená podle písmena a – d níže uvedeného odstavce,
➢ b/ sníženo kapesné, do minima uvedeného v bodu 5.4 Vnitřního řádu
➢ c/ omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo dětský domov se školou,
➢ d/ odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením,
➢ e/ odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, (hraní her a sledování zábavných
stránek na PC, vlastní elektronika, sledování zábavných pořadů na TV),
➢ f/ zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a
oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.
Kritéria pro udělení negativního opatření ve výchově
➢ neplnění školních a dalších povinností, neplnění pokynů a příkazů, nerespektování
dohodnutých pravidel
➢ vulgární vyjadřování, chování
➢ agresivní chování vůči dětem i dospělým
➢ útěk ze zařízení,
➢ kouření ve škole či v zařízení,
➢ vnášení cigaret, zapalovačů, návykových látek, alkoholu, nebezpečných předmětů apod. do
zařízení,
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➢ úmyslné ničení školních pomůcek, poškozování majetku zařízení či jiných osob,
➢ činy naplňující skutkovou podstatu trestných činů
Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti
uděleno pozitivní opatření ve výchově:
➢ a/ prominuto výše uvedené opatření,
➢ b/ udělena věcná nebo finanční odměna,
➢ c/ zvýšeno kapesné, do maxima uvedeného v bodu 5.4 Vnitřního řádu,
➢ d/ povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná
návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda.
Kritéria pro udělení pozitivního opatření ve výchově
➢ dlouhodobé příkladné plnění povinností a úkolů,
➢ dodržování zásad slušného chování k dospělým i k ostatním dětem,
➢ pomoc ostatním,
➢ aktivita a iniciativa při činnosti rodinné skupiny,
➢ reprezentace zařízení na veřejnosti a mimo DDŠ
Opatření ve výchově ukládá dítěti konkrétní pedagogický pracovník s vědomím svého
vedoucího pracovníka. Pedagog vyplní příslušný formulář, záznamový arch, seznámení
s přijatým opatřením stvrdí dané dítě svým podpisem a souhlas svým podpisem stvrdí
ředitelka zařízení. Výchovná opatření jsou zařazena do spisu dítěte.
Hodnocení dětí, reflexe na jejich chování probíhá denně, vždy večer. Hlavní zásadou je
sledování vývoje osobnosti dítěte, změny jeho sebereflexe, schopnosti osvojit si nové vzorce
chování a jednání.
Hodnocení musí být přiměřené situaci, možnostem a individuálním schopnostem dítěte.
Hodnocení probíhá v souvislosti s plněním povinností dětí při důsledném dodržení jejich práv
a respektování lidské důstojnosti.
Každodenní hodnocení dětí jsou zároveň podkladem pro čtvrtletní hodnocení, která jsou
součástí osobního spisu.
Pedagogičtí pracovníci a děti znají systém hodnocení, jsou seznámeni s výchovně
vzdělávacími cíli. Pedagogický pracovník navrhuje opatření ve výchově, kladné nebo
záporné, v souladu s výchovnými cíli. Dítě je s navrhovaným opatřením prokazatelně
seznámeno. Opatření schvaluje ředitelka, je o něm veden písemný záznam a je součástí spisu
dítěte. Záporné výchovné opatření je přiměřené a časově omezené dle závažnosti prohřešku
max. na 15 dní.

PhDr. Lenka Kábelová
ředitelka
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