
 

ROČNÍ PLÁN AKCÍ DM VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 
 

 

 

  

1. Pololetí 

 

Září  

    

       -    Celointernátní shromáždění  

• přivítání nových žáků 

• seznámení s vnitřním řádem DM 

• seznámení s bezpečnostními a požárními předpisy, s požárními poplachovými 

směrnicemi a požárním řádem 

• důrazné upozornění na dodržování všech opatření a zásad týkajících se 

coronaviru                                                   

                                                                  Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová 

- Vycházka po Domažlicích  (pro 1. ročník) 

• seznámení s Domažlicemi – Chodskem formou společné vycházky 

zakončenou výstupem na věž   

                   Zajistí: vychovatelka J. Jankovcová a ved.vychovatelka J. Ebertová 

• promítnutí dokumentu „Chodsko“ a „Okres Domažlice“ 

                                                                                            Zajistí: vychovatelka B. Dufková 

     -    Nábor do zájmových kroužků 

                                                                                           Zajistí: všechny vychovatelky 

 

 

Říjen 

 

- Beseda „Náročné situace v životě žáka, studenta a jak je řešit“  

      (pro všechny ubytované) 

                                                                                    Zajistí: vychovatelka J.Jankovcová 

- Zahájení činnosti zájmových kroužků                   

                                                                              Zajistí: všechny vychovatelky 

- Společná návštěva filmového představení v kině Čakan (pro všechny zájemce podle 

nabídky filmů)                                                        

                                                                              Zajistí: vychovatelka B. Dufková  

- Společná návštěva Centra vodní zábavy ve Kdyni   

(pro členy kroužku plavání a ostatní zájemce) 

                                                                             Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová 

- Filmový kvíz ke společně shlédnutému filmu „Co jsi si zapamatoval na společném  

            filmovém představení“ (pro všechny zájemce) 

                                                                             Zajistí: vychovatelka B. Dufková 

 

 

 



Listopad 

 

- „Akustický koncert poprockové kapely PEPPER“  ve školní jídelně  

(pro všechny zájemce)                                         

                                                                              Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová  

- Turnaj ve stolním tenisu (pro členy kroužku a ostatní zájemce) 

                                                                                     Zajistí: vychovatelka J. Jankovcová 

- „Jak znáš město, ve kterém nyní žiješ?“ – kvíz (pro 1. a 2. ročník) 

                                                                               Zajistí: vychovatelka B. Dufková 

 

  

Prosinec 

  

- Soutěž „O nejlépe vyzdobený vánoční pokoj“ (pro všechny zájemce) 

                                                                                Zajistí: všechny vychovatelky 

- „Znáš české pohádky“ – zábavný kvíz (pro všechny zájemce)                                                                  

                                                                                Zajistí: vychovatelka J.Jankovcová 

- Aktivní pomoc při „Dni otevřených dveří“ (pro všechny ubytované) 

                                                                                Zajistí: všechny vychovatelky 

- Vánoční posezení u stromečku ve školní jídelně  (pro všechny ubytované) 

                                                                                     Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová 

 

 

Leden 

 

- Beseda „Jak se v současné době žije na Ukrajině“ s panem Faulem ve školní jídelně                        

(pro 1. - 3. ročník)                                                 

                                                                                Zajistí: ved.vychovatelka J.Ebertová 

-  Turnaj ve stolním fotbale ve sportovní místnosti DM (pro chlapce) 

                                                                                 Zajistí: vychovatelka B. Dufková 

-  Hraní společenských her (pro všechny zájemce) 

                                                                                             Zajistí: všechny vychovatelky 

 

 

 

2. Pololetí 

 

Únor 

 

- Beseda „Co se dá vykouzlit z kovu“ – beseda s uměleckým kovářem s panem 

Vojtěchem Teplým (pro chlapce a ostatní zájemce) 

                                                                               Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová 

- Společná návštěva filmového představení v kině Čakan (pro všechny zájemce podle 

nabídky filmů)                                                           

                                                                                Zajistí: vychovatelka J. Jankovcová 

- Hraní společenských her (pro všechny zájemce) 

                                                                                             Zajistí: všechny vychovatelky 

 



Březen 

 

- Vycházka na Veselou horu  - Vavřineček  - (pro žáky 1. ročník a ostatní zájemce) 

                                                                                     Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová 

- Beseda spojená se cvičením „Radost z pohybu“ s žákyní  P. Jandíkovou 

v tělocvičně SZŠ (pro děvčata)                                                           

                                                                               Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová 

- Hraní společenských her (pro všechny zájemce) 

                                                                                           Zajistí: všechny vychovatelky 

 

Duben  

- Beseda „Co je to demokracie“ – s panem Novákem (pro všechny zájemce) 

                                                                                   Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová  

- Závody v plavání v městském bazénu v Domažlicích (pro členy kroužku plavání) 

                                                                                    Zajistí: ved vychovatelka J. Ebertová 

- Vycházka na Baldov (pro 1. ročník a ostatní zájemce)  

                                                                             Zajistí: vychovatelka J.Jankovcová 

 

Květen 

       -    „Kdo z nás bude lepší“ - soutěž mezi kadeřnicemi a kosmetičkami (pro žákyně        

      SOU obor kadeřnice a kosmetička)                                        

                                                                                    Zajistí: vychovatelka J. Jankovcová 

- Beseda „Poznej řecký ostrov Santorini“ s vedoucí vychovatelkou (pro všechny 

zájemce) 

                                                                             Zajistí: ved.vychovatelka J. Ebertová 

- Turnaj v nohejbale (pro chlapce)                         

                                                                              Zajistí: vychovatelka B. Dufková 

 

Červen 

- Společná návštěva filmového představení (pro všechny zájemce podle nabídky filmů) 

                                                                             Zajistí: vychovatelka B. Dufková 

      -     Posezení u táborového ohně na Baldově - na závěr školního roku (pro všechny 

             ubytované) 

                                                                                          Zajistí: všechny vychovatelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Jaroslava Ebertová             

Domažlice 14. 9. 2022                                                      vedoucí vychovatelka 

 



 


