
 

Asociace domov

Vocelova 1469/5, Hradec Králové, PS

www.domovy

 

z jednání členské schůze ADMIN ČR

Č.j.: 9/2016 

Místo konání:       

Zahájení a ukončení jednání:    13

Předsedající:        

Přítomni:        

Omluveni:        

Nepřítomni:       

Program jednání 

1) Zahájení jednání 

2) Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z.

jednání  

3) Informace z jednání NR Unie CZESHA

4) Zpráva garanta zastoupení členů ADMIN ČR, 

asociace o činnosti jednotlivých KR Unie CZESHA

5) Výměna zkušeností z regionů

6) Usnesení členské schůze

1) Zahájení jednání 

Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné členy, hosty 

a zrekapitulovala jednotlivé body jednání. Všichni přítomní členové schválili program jednání, 

zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Účastníky členské schůze pozdravil

ředitelka SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice Mgr. Zdeňka Erhartová.

2) Zpráva o činnosti  Rady ADMIN ČR, z. s. za 

jednání  

Předsedkyně asociace  informovala přítomné členy o aktivitách Rady ADMIN ČR, z. s. 

února 2016 a zdůraznila zejména tyto oblasti práce:

a) Pokračovala jednání na MŠMT ČR

vzdělávání MŠMT ČR, která se zabývala násled

- možnost otevření novely vyhlášky 108/2005 Sb.,

- snížení počtů žáků ve VS

Asociace domovů mládeže a internátů ČR, z.s. 

Vocelova 1469/5, Hradec Králové, PSČ 500 02 

www.domovy-mladeze.cz    

Z Á P I S  

jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s.  ze dne 16. 6. 2016

    DM Střední školy a VOŠ cestovního ruchu, Rudolfov

13,00 – 16,00 hod. 

    Mgr. Sylva Nekolová 

    dle prezenční listiny 

    dle prezenční listiny 

    dle prezenční listiny 

va o činnosti Rady ADMIN ČR, z.s. za uplynulé období, kontrola usnesení z

jednání NR Unie CZESHA  

anta zastoupení členů ADMIN ČR, z.s. v KR Unie CZESHA, 

asociace o činnosti jednotlivých KR Unie CZESHA 

regionů, různé 

Usnesení členské schůze 

Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné členy, hosty 

ulovala jednotlivé body jednání. Všichni přítomní členové schválili program jednání, 

zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Účastníky členské schůze pozdravily zástupkyně OŠMT  KÚ Jihočeského kraje p. Jana Palmová a 

ředitelka SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice Mgr. Zdeňka Erhartová. 

Zpráva o činnosti  Rady ADMIN ČR, z. s. za uplynulé období, kontrola usnesení z

ormovala přítomné členy o aktivitách Rady ADMIN ČR, z. s. 

února 2016 a zdůraznila zejména tyto oblasti práce: 

jednání na MŠMT ČR na úrovni vedoucí oddělení středního a vyššího od

, která se zabývala následujícími okruhy:  

otevření novely vyhlášky 108/2005 Sb., s důrazem zejména na následující změny:

VS nejméně o 3 žáky tj. na 27 žáků ve VS a max. 30
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. 2016 

DM Střední školy a VOŠ cestovního ruchu, Rudolfov  

za uplynulé období, kontrola usnesení z minulého 

 informace zástupců 

Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné členy, hosty 

ulovala jednotlivé body jednání. Všichni přítomní členové schválili program jednání, 

zástupkyně OŠMT  KÚ Jihočeského kraje p. Jana Palmová a 

uplynulé období, kontrola usnesení z minulého 

ormovala přítomné členy o aktivitách Rady ADMIN ČR, z. s. za období od 

na úrovni vedoucí oddělení středního a vyššího od-borného 

důrazem zejména na následující změny:  

ve VS a max. 30 žáků, 
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- stanovit na prvních 30 žáků v DM 3 pedagogické pracovníky – splněním tohoto požadavku 

by došlo ke zlepšení podmínek pro výchovnou práci na většině DM, ale také by bylo 

zajištěno personální obsazení domovů po celou dobu jejich provozu pedagogickým 

pracovníkem, který by zajišťoval zákonný dohled nad žáky 24 hod. denně, jak ukládá školský 

zákon, 

- akceptování zvyšujícího se počtu žáků na DM, kteří vyžadují specifický přístup a řešení 

problému jejich integraci do běžných výchovných skupin (požadavek asociace na snížení 

počtu žáků ve VS, do nichž by měli být tito žáci integrováni); 

- úprava Katalogu prací pro pracovní pozici vychovatel – vypracování návrhu, který by 

zpřesňoval formulace nejnáročnějších prací v jednotlivých platových třídách – Rada 

odsouhlasila a odeslala na MŠMT ČR návrh, kde vychovatelé jsou zařazeni v platových 

třídách 9. – 12; 

- ve zdůvodnění návrhu bylo zdůrazněno to, že: 

domovy mládeže by měly směřovat k náročnějšímu pojetí své činnosti, než jen 

k zajišťování sociálně zabezpečujících funkcí (ubytování, stravování, zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví žáků); jako školské výchovné zařízení musí plnit zejména vzdělávací cíle 

a úkoly a k tomu musí mít zejména personální podmínky: - proto by hodnotný 

vzdělávací obsah práce (ŠVP) měl zajišťovat vychovatel nejméně v 9. platové třídě, aby 

jeho vzdělávací činnost mohla být založena na tvorbě vlastního ŠVP, na pedagogické 

diagnostice, a aby byl formálně uznán kompetentním k výkonu činností specificky 

rozvíjející osobnost žáka; 

- obdobně byl vypracován návrh na změny v katalogu prací na pozici asistent pedagoga 

v DM: 

- prozatím je s touto pracovní pozicí v DM dle § 20, odst. 2 školského zákona počítáno se 

zařazením do 4. -5. PT, kde nejnižším přípustným vzděláním je základní vzdělání spolu 

s absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga realizovaným VŠ nebo ŠZ 

pro DVPP; 

- informace ohledně připravovaného projektu MŠMT ČR zaměřeného na vzdělávání 

vychovatelů (NIDV), v jeho průběhu by měli získat způsobilost jako metodici prevence 

rizikového chování a kariéroví poradci  - ověřování potrvá 7 let - z jeho ověření vyplyne 

standard  - pracovní pozice v domově mládeže a příslušné platové ohodnocení (zařazení); 

- dále bylo se zástupci MŠMT ČR jednáno o neplnění závěrů z 1. NKS z března 2014 a to 

zejména v těchto oblastech: 

- zajistit návrat postavení DM jako součásti výchovné a vzdělávací soustavy ČR zařazením do 

strategických dokumentů např. do Dlouhodobého záměru, či zvýšeným zájmem o DM ze 

strany MŠMT ČR dát najevo i zřizovatelům, že jsou DM pro MŠMT ČR důležité,  

- vytvoření pracovní pozice na NÚV – oblast náplně práce pro školská ubytovací zařízení (DM, 

internáty, školy v přírodě) a také, aby se na MŠMT ČR problematice DM systematicky 

věnovala jedna konkrétní osoba; 

b) Přihlášení nových členů do asociace, kteří podali přihlášky od února 2016 – v současné době 

má asociace celkem 63 členů; 

Novými členy jsou: 

- DM při SŠ nábytkářská a obchodní, Bystřice pod Hostýnem 

- DM při SOŠ a SOU a učiliště Brno, Jílová 
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- DM při VOŠ a ZdŠ, Hradec Králové   

c) K plnění usnesení z minulého jednání: 

- dokončit v letošním roce práci na metodickém materiálu „Kuchařka“ – do konce 

kalendářního roku – projednán a odsouhlasen návrh na finanční ocenění 1 strany 

odborného textu „Kuchařky“ na 375 Kč/stránku, 

- ze strany členské základny nebyly zaslány žádné náměty k obsahovému zaměření 

konference, která se uskuteční ve dnech 4. -5. 11. 2016 v HK – možnost zaslání námětů 

ještě do 31. 8. 2016, 

- připravované vzdělávací akce:  září a říjen 2016 v DMIŠJ, Hradec Králové – zaměření: 

 pedagogická diagnostika a problematice NV (pozvánky na web stránkách asociace);  

3) Informacemi z jednání NR CZESHA: 

Novela školského zákona – přijímací řízení do maturitních oborů vzdělání  

NR nepodporuje opakování jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení a 

započtení pouze lepšího výsledku testů, zejména z těchto důvodů: 

- Tato možnost je velmi nevýchovná, dáváme žákům jasně najevo, že není nutné podat vždy 

nejlepší výkon, protože vždy jej lze opravit a tím anulovat. 

- Celý proces je administrativně a finančně výrazně náročnější. 

- Přijímací řízení se neúměrně prodlužuje a zasahuje do období administrace společné části 

maturitní zkoušky. 

- Vytváří se tím určitý precedens i pro jiné druhy obdobných zkoušek (společná část maturitní 

zkoušky apod.). 

Testování žáků na ZŠ 

NR opakovaně doporučuje a podporuje plošné testování žáků v 5. a 9. ročníku ZŠ. Výstupy z tohoto 

testování by bylo možné efektivně využít pro účely přijímacího řízení na SŠ a to nejen v maturitních 

oborech vzdělání. Při současné absenci tohoto testování se dostáváme do paradoxní situace, kdy 

nejdelší segment počátečního vzdělávání není ukončen žádnou standardizovanou zkouškou. 

 

Reforma financování regionálního školství 

NR podporuje reformu financování regionálního školství, kterou pokládá za nezbytnou.  Podmínkou 

však je zajištění odpovídajícího objemu finančních prostředků a další projednání podzákonných 

právních předpisu tak, aby bylo možné zjistit reálný dopad na jednotlivé školy a školská zařízení. 

Finanční prostředky k zajištění vzdělávání v ČR 

NR upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vzdělávání v České republice. Pro zajištění kvality 

vzdělávání a naplnění vzdělávání dle školského zákona je nezbytně nutné navýšit procento HDP, které 

bude určené pro školství.  

NR souhlasí se spoluprací s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na přípravě 

materiálu Deklarace o spolupráci v oblasti zkvalitnění podmínek a úrovně vzdělávání a školských 

služeb v ČR a pověřuje předsedu jednáním o konečné podobě tohoto dokumentu. – materiály na 

podporu navýšení platů od odborů – máte v deskách. 

  

NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 
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NR opětovně doporučuje snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u ředitelů ZŠ. Dále doporučuje 

snížení vyučovací povinnosti u výchovných poradců a metodiků prevence sociálně-patologických 

jevů.  

 

Zákon o pedagogických pracovnících 

NR doporučuje doplnit návrh specializovaných činností uvedený v kariérním systému učitele o 

kariérového poradce. 

4) Zpráva garanta zastoupení členů ADMIN ČR, z.s. v KR Unie CZESHA, informace zástupců 

asociace o činnosti jednotlivých KR Unie CZESHA 

Bc. Pechová, garant – důraz na kvalitní přípravu zástupců na jednání KR a nezbytnost spolupráce se 

zástupci zřizovatele. Elektronickou formou osloven se žádostí o podporu domovů mládeže předseda 

školské komise AKČR, hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. (prozatím bez odezvy), 

Zlínský kraj – Bc. Jana Kašparová – předány informace k rekonstrukci normativů (dokument 

Jihočeského OŠMT), projednávána připravovaná „cukrovinková vyhláška“, 

Ústecký kraj – Mgr. A. Kymličková, Ing. J. Drápal - vyvoláno jednání s novou vedoucí OŠMT KÚ, 

seznámení s problematikou DM, předány dokumenty k rekonstrukci normativů  

v DM (dokument Jihočeského OŠMT), vyhláška 108//2005 Sb., chybějící vyhláška o BOZ, 

Jihomoravský kraj – PaedDr. H. Hortová - KR se schází jednou za 3 – 4 roky, zatím jednání 

neuskutečněno, 

Praha – KR se schází jednou ročně, Ing. Kosek předal prostřednictvím p. náměstka Pícla dopis 

k problematice DM pro p. ministryni, 

Jihočeský kraj – Bc. L. Pechová: podala informace z posledního jednání KR, dále sdělila, že byl 

rozeslán dopis vedoucí OŠMT Jihočeského kraje (stanovisko k financování DM), o kterém informovala 

na posledním jednání asociace v Hradci králové;  další jednání KR se uskuteční na podzim.   

5) Výměna zkušeností z regionů, různé 

Diskuse o zkušenostech z periodických kontrol ČŠI na DM: 

- vyžadovány ekonomické podklady, ve školních jídelnách dodržování spotřebního koše, finanční 

normativy, mimo přihlášek do domova mládeže musí být i samostatné přihlášky ke stravování,  

- kontrolovaná pedagogická dokumentace – Deníky výchovných skupin, záznamy o zájmových 

útvarech, záznamy o hospitacích a kontrolách, vnitřní kontrolní systém, dále také provozní 

dokumentace zejména denní záznamy a jejich konkrétnost vč. návrhu opatření apod., 

- Vnitřní řád DM – mají být uvedena i práva a povinnosti zákonných zástupců, s VŘ DM musí být 

prokazatelně seznámeni i všichni pracovníci DM, 

- plány dalšího vzdělávání vychovatelů – má být uvedeno zaměření DVPP a samostudia,  

- důraz na průběžnou aktuálnost školní matriky DM i školní jídelny, 

- kontrolována pracovní doba vedoucího vychovatele, rozsah jeho přímé pedagogické činnosti a 

její dokladování, 

- oblast BOZ a PO i hygieny: proškolení žáků o BOZ za začátku školního roku, v pololetí a před 

prázdninami, před konáním mimoškolních akcí, pravidla pro konání mimoškolních akcí, 

pravidla dohledu nad žáky v DM po celou dobu jejich pobytu, Provozní řád k zabezpečení 

hygieny a ochrany veřejného zdraví atd., 
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Další kontroly: 

- mimo ČSI provádí kontroly i Veterinární správa – oblast školního stravování vč. hygieny 

prostorů kuchyní, 

- Inspektorát bezpečnosti práce – celou oblast BOZP a PO!!. 

Další témata: 

- ukončování ubytování maturantů – den následující po dni, kdy žák úspěšně vykonal maturitní 

zkoušku – obdobné je to u závěrečné zkoušky žáků SOU.  

- na jednání členské schůze byli zváni i zástupci MŠMT ČR, z provozních důvodů se však jednání 

nemohli zúčastnit (odvolací jednání k maturitním zkouškám). 

Usnesení z jednání členské schůze konané dne 16. 6. 2016 

1) Členská schůze přijala a schválila: 

Zprávu o činnosti vedení ADMIN ČR, c.z. za  minulé období a plnění usnesení z valné hromady 26. 

února 2016 

Hlasování: Z 21 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – hlasovali všichni pro  

Finanční odměnu za zpracování odborného textu metodického materiálu Kuchařka – 1 strana 375 Kč. 

Hlasování: Z 21 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – hlasovali všichni pro 

2) Členská schůze bere na vědomí: 

Členství nových členů OS ADMIN ČR: 

SŠ nábytkářská a obchodní, Bystřice pod Hostýnem 

SOŠ a SOU a učiliště Brno, Jílová  

VOŠ a ZdŠ, Hradec Králové 

 

Informace k jednání NR CZESHA 

Informace zástupců asociace o činnosti jednotlivých KR Unie CZESHA 

3) Členská schůze ukládá: 

Radě ADMIN ČR, z.s. dokončit práce na metodickém materiálu k pojetí práce v DM pod pracovním 

názvem „Kuchařka“ do 31. 12. 2016.  

Členům do 31. 8. 2016: 

- zaslat náměty na obsahové zaměření programu Celostátní konference pracovníků DM a 

internátů konané dne 4. - 5. 11. 2016. 

Zapsala: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně 

Ověřila: Bc. Pechová, místopředsedkyně 
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