
 DENNÍ PROGRAM TK  

  PONDĚLÍ  ÚTERÝ  STŘEDA  ČTVRTEK  PÁTEK  SOBOTA  NEDĚLE  

6.30  budíček  budíček  budíček  budíček  budíček  dům otevřít 

v 7.30 hod 

volno  

dům otevřít  

v 7 hodin  

  
  

volno  

6.45  rozcvička  rozcvička  rozcvička  rozcvička  rozcvička  

7.00  
7-7:10  
7:45  

úklid pokojů  
léky  
PD   

úklid pokojů  
léky  
PD  

úklid pokojů  
léky  
PD  

úklid pokojů  
léky  
PD  

úklid pokojů  
léky  
PD  

7.30  snídaně  snídaně  snídaně  snídaně  snídaně  

budíček  

7.45 
rozcvička  

8.00  ranní komunita  ranní komunita  ranní komunita  ranní komunita  ranní komunita  

8-8:10 léky  

8.30 snídaně  
od 8:00 léky  

8.00–10.00 
snídaně  

9.00  
9-9:10  
10:00  

volno  
pokladna 

kontrola pokojů   

volno  
pokladna 

kontrola pokojů
   

volno  
pokladna  

kontrola pokojů   
  

volno pokladna 

kontrola pokojů  
volno 

pokladna  

kontrola pokojů
   

  

ranní  
komunita  
pokladna po 
dohodě s TE  

  

  
pokladna po 
dohodě s TE 
volno, IR  

9.30  pracovní blok  
pracovní 
blok/PC 

gramotnost  
pracovní blok  

pracovní 
blok/český 

jazyk  

pracovní blok  
11:45 dílna 

kontrola práce  10.30  
výlet či jiný 

program        
12.00  volno  volno  volno  volno  volno    

12.30  
12:50- 
13:00  

oběd  
pokladna, léky, 

pošta  

oběd  
pokladna, léky, 

pošta  

oběd  
pokladna, léky, 

pošta  

oběd  
pokladna, léky, 

pošta  

oběd  
pokladna, léky, 

pošta  

13.00 oběd1  
pokladna, léky 

individuálně  

13.00 oběd  
pokladna, léky 

13:20-13:30  

13.30  skupina  skupina  

13:15 poporadní 

skupina  

14.00 sportovní 
odpoledne  

skupina  hodnotící  
skupina  

výlet či jiný 
program  volno, IR  15.00  volno  volno  15.30 volno  volno  15.30 volno  

15.30  
vzdělávací  

lekce/ technika  

1x měsíčně/práce 

s tělem    

pracovní 
blok/setkání 2.fází 

(1x za měsíc)  

16.00 
vzdělávací 

lekce  
pracovní blok  

15.45 
úklid pokojů 
16:35 kontrola 

pokojů  
17.30  volno  volno  volno  volno  16.45 relaxace  

18.00  
  
18:15-30  
19:45  

večeře  
  

pokladna, léky   
kontrola jídelny a 

kuchyně  

večeře  
  

pokladna, léky   
kontrola jídelny a 

kuchyně  

večeře  
  

pokladna, léky   
kontrola jídelny a 

kuchyně  

večeře  
  

pokladna, léky  
generální úklidy  

večeře  
  

pokladna, léky   
kontrola jídelny a 

kuchyně  

18.30 večeře  
 

pokladna, léky  
18:50-   19:00  

kontrola jídelny a 
kuchyně  

  

večeře  
  
pokladna, léky  
18:15-18:30  
kontrola jídelny a 
kuchyně  

20.00  klub klientů  skupina  
1. fází2/Ž/M  skupina 3. fází3  samořídící  

skupina  volno, IR  klub 
terapeutů  

nedělní 
posezení  

21.00  
21:30- 
21:40  

  

rozloučení (asi  
15 minut)  

pokladna, léky  

rozloučení  
 

pokladna, léky  

rozloučení  
 

pokladna, léky  

rozloučení  
 

pokladna, léky  

rozloučení  
pokladna, léky 

individuálně  

rozloučení  
pokladna, léky 

individuálně  

rozloučení  
pokladna, léky  

do  
22.30  volno, IR  volno, IR  volno, IR  volno, IR  volno, IR  volno, IR  volno, IR  

22.30  večerka  večerka  večerka  večerka  volno, IR  volno, IR  večerka  

24.00          večerka  večerka    

 

 
1 často mimo objekt komunity  
2 účastní se jí pouze klienti v první a nulté fázi programu – střídá se po týdnu s M + Ž  
3 účastní se jí všichni klienti   

Ž – ženská skupina, M – mužská skupina – probíhají paralelně 1x za dva týdny  

IR - individuální rozhovory  


