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Deník výchovné skupiny

� v deníku vychovatel popisuje obsah, formy, příp. i výsledky 
své ped. činnosti při práci se svojí VS, ale i s dalšími 
skupinami žáků (ZÚ) nebo i jednotlivci

� do deníku nepatří činnosti, které jsou charakteru prací 
souvisejících s PPČ (přípravy, péče o pomůcky, porady...), 
ale i režimové prvky (hygiena, večerka...)
z obsahu deníku by mělo být zřejmé nejen to, co vychovatel � z obsahu deníku by mělo být zřejmé nejen to, co vychovatel 
dělal s žáky a jak tuto činnost zadokumentoval, ale i jak 
dokáže svoji práci naplánovat, vyhodnotit, jak dokáže být 
konkrétní a adresný, kreativní v obsahu i metodách, jak řeší 
problémy ve VS atd.

� formát deníku není předepsán – z nabídky SEVTu není 
obsahově povedený, deník lze vést i v elektronické podobě, 
pokud si sami vyrobíte nějakou šablonu v textovém editoru

� skartuje se za 5 let, a proto nesmí být dodatečně měněn
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Poznámky k vedení deníku VS

� v přehledu o VS nedoporučuji vést osobní data typu 
datum narození, bydliště apod., tím deník odsoudíte 
do role „jedině pod klíč“, zato by v něm měly být 
informace o převedení žáka do VS, příp. o ukončení 
jeho členství a další data, která jsou pro vychovatele jeho členství a další data, která jsou pro vychovatele 
denně potřebná (číslo pokoje, příp. škola apod.) –
deník pro denní potřebu

� v další části informací o VS lze vést operativní evidenci 
o trvalých zdravotních obtížích, užívaných lécích, 
členství v ZÚ, samosprávných orgánech apod.
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Poznámky k vedení deníku VS

� Plán činnosti na měsíc – doporučení:
� máte-li ve ŠVP definované cíle nebo klíčové kompetence je 

vhodné je vychovateli připomenout formou předepsané 
osnovy, úlohou vychovatele je pak připravit takové aktivity 
pro svoji VS, které budou tu či onu kompetenci či cíl 
naplňovat,

� měsíční plán by neměl být soupisem výchovných cílů, ale � měsíční plán by neměl být soupisem výchovných cílů, ale 
konkrétních aktivit, případně i adresných úkolů, jen tak bude 
možné plnění plánu hodnotit

� samostatným bodem může být bod plánu, v němž jsou 
konkretizovány činnosti, které vychovatel připravuje pro 
všechny žáky v DM, tzn. aktivity v oblasti pravidelné a 
příležitostné zájmové činnosti

� neplánujeme činnosti, které nemají charakter PPČ nebo jsou 
rázu tzv. stálých úkolů vychovatele (režimové prvky, běžný 
dohled a kontrola, hygiena aj.)
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Poznámky k vedení deníku VS

� Týdenní program – doporučení:
� obsahuje evidenci vykonané PPČ, příp. důležité činnosti rázu 

organizačního (poučení o BOZ)
� ve sloupci Čas služby, vychovatel uvede u skupiny zastupující 

vychovatel své jméno
� ve sloupci Činnost  je důležité, aby popsaný obsah PPČ skutečně 

naplňoval uvedenou délku směny, byť je na to poměrně malý naplňoval uvedenou délku směny, byť je na to poměrně malý 
prostor; konkrétní záznam by měl obsahovat název nebo popis 
činnosti, příp. formu, mělo by být zřejmé, s kým vychovatel 
pracoval (ZÚ, akce, individ. jednání); patří sem i záznam i 
uskutečněných diagnostických činnostech (nikoliv o zjištěních) a o 
poskytnutých informacích nebo službách žákům

� sloupec  Průběh, hodnocení činnosti v některých kupovaných 
denících nenajdete, jako vedoucí pracovník jsem tuto informaci 
pokládal ze mimořádně důležitou pro hodnocení výslednosti práce 
vychovatele
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Poznámky k vedení deníku VS

� Spolupráce s rodiči a dalšími 
� evidence kontaktů vychovatele s rodiči, příp. školou nebo dalšími 

institucemi je nezbytná zejména pro případy, že dojde ke sporu o 
neinformování rodiče a jeho stížnosti 

� pokud míníte v deníku evidovat informace důvěrného charakteru, 
tak doporučuji zakoupit si ze SEVTu upravenou verzi osobního 
spisu, kde najdete prostor pro záznamy o jednání s rodiči, pokud se 
vychovateli podaří udržet obsah deníku prostý informací, které by vychovateli podaří udržet obsah deníku prostý informací, které by 
mohly být chápány jako osobní či důvěrné (osobní data, poměry v 
rodině, sexuální orientace, prospěch...), tak může deník zůstat na 
stole vychovatele a bude po ruce pro záznamy

� záznam o jednání s rodiči se provádí pouze o aktivitách, které měly 
jistou závažnost - sdělení o žákovi bylo důležité (podání zprávy o 
přestupku, hodnocení chování žáka...) nebo rodiči byly podány 
informace o organizačních změnách

� Všechna uvedená doporučení ale nemusí vedoucí pracovník 
akceptovat, měl by však říci, jak si obsah dobře vedeného deníku 
představuje
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Osobní spis žáka

� Složka s dokumenty obsahujícími osobní či jinak důvěrné 
informace, a proto musí být zabezpečen přístup k ní jen 
oprávněným osobám (zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů)

� Údaje by měly být doplněny ve všech předepsaných rubrikách
� Do složky budou obvykle vloženy tyto dokumenty:

� přihláška k ubytování v DM, žádost o předčasné ukončení 
ubytování (příp. tzv. výstupní  list)

� důležitá sdělení zákonných zástupců (např. souhlasné prohlášení k 
podmínkám ubytování), škol a škol. zařízení (posudky apod.)

� přípisy obsahující výchovná nebo kázeňská opatření, jiné zprávy 
hodnotící chování žáka (charakteristiky, zprávy rodičům)

� Také zde platí, že obsah spisu stanoví vedoucí pracovník
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