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Plán práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2018 

I. Hlavní úkoly na rok 2018 

1) Pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních předpisech vztahujících se                 

ke školským ubytovacím zařízením s důrazem na dokončení novely vyhlášky                    

č. 108/2005 Sb.  

2) s důrazem na změnu financování DM, BOZ žáků a zařazování vychovatelů do platových 

tříd (změna konstrukce stupnice platových tarifů), snížení míry přímé pedagogické 

činnosti vychovatelů, zlepšení postavení ředitelů samostatných DM. 

3) Iniciovat zahájení prací na návrhu „Koncepce DM“. 

4) Ve spolupráci s NIDV vypracovat ucelenou koncepci systému dalšího vzdělávání 

vedoucích pracovníků DM, vychovatelů a asistentů pedagoga. 

5) Poskytovat metodickou pomoc členským organizacím zejména v oblastech: Podpory 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a  GDPR. 

6) Zahájit jednání s Asociací krajů ČR a s Asociací vychovatelů školských zařízení                          

o vzájemné spolupráci a koordinaci činnosti vůči státním orgánům. 

7) Pokračovat v aktivním podílu na činnosti v KR Unie CZESHA a využít je k prosazení 

stanovisek Asociace a oprávněných potřeb a zájmů školských ubytovacích zařízení 

v jednotlivých krajích 

8) Podílet se na organizaci a lektorském zajištění Celostátní konference pracovníků DM                 

a internátů ČR. 

9) Pokračovat v organizaci dalšího vzdělávání vychovatelů formou seminářů, dílen apod. 

10) Aktualizovat metodický materiál k pojetí práce DM s pracovním názvem „Kuchařka pro 

DM“ a vydat jej pro potřeby členských organizací asociace. 

11) Nadále rozšiřovat členskou základnu Asociace a propagovat její činnost, zejména                    

v krajích s nižším zastoupením. 

II. Plánované akce  

1) Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů  

Termín: 2. – 3. 11. 2018 (pátek - sobota)   

Místo konání: KÚ KHK, Hradec Králové    

Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

Závěr: Úhrada účastnického poplatku za konferenci z prostředků ADMIN ČR, z. s. – pro                    

2 zástupce členských organizací. 

2) Jednání - členské schůze ADMIN ČR, z .s.   

Termíny konání:   

- 16. 2. 2018 – DMIŠJ, Hradec Králové (projednání čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrh 

rozpočtu na rok 2018, plán hlavních úkolů na rok 2018, Programovém prohlášení ADMIN 

ČR, z. s. do roku 2022 

Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

- 17. - 18. 5. 2018 -  výjezdní zasedání: Domov mládeže a Zařízení školního stravování 

Brno, Klášterského 4, 617 00 Brno; předpokládaný obsah: jednání se zástupci MŠMT ČR, 

výměna zkušeností z práce DM v ČR 
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Garant: Mgr. Dalibor Fiala, člen Rady ADMIN ČR, z. s. 

- 7. 12. 2018 – Praha: DM a ŠJ, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, Praha; předpokládaný 

obsah: jednání se zástupci MŠMT ČR, NIDV, zkušenosti se zaváděním GDPR, výměna  

zkušeností z práce DM  

3) Vzdělávací akce spoluorganizované ve spolupráci se ŠZ pro DVPP v Hradci Králové  

Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

1. Vybrané kapitoly z práva pro vychovatele  

Lektor: JUDr. Jana Mahdalíčková 

Termín, místo: 16. 2. 2018, DMIŠJ, Hradec Králové 

Poplatek: hrazeno z rozpočtu OS ADMIN ČR  

DMI z pohledu právních předpisů (zákoník práce, trestní zákoník, občanský zákoník, zákon                   

o sociálně právní ochraně dětí, školský zákon). Práva a povinnosti pedagogů v praxi (podle 

občanského zákoníku, zákoníku práce, trestního zákoníku). Práva a povinnosti dětí a mládeže 

(podle občanského zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Aktuální problematika, 

trendy, kazuistika (drogová problematika, GDPR, šikana apod. dle výběru posluchačů). 

2. Styly – jinakost v dnešní škole    

Lektor:  Mgr. Martin Kaliba   

Termín, místo:    6. dubna 2018 - DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 14,00 hod.) 

Obsah semináře: 

Styly a subkultury, základní charakteristika, přehled, odlišnost kultur, proměnlivost. Praktické 

postřehy, jinakost žáků v souvislosti se styly mládeže a subkulturami. Přednosti a rizika stylů 

a subkultur. Hodnotový systém. Sebepoškozování, právní vědomí. 

3. Vzdělávací akce na druhé pololetí roku 2018 budou upřesněny.  

Návrh témat z členských organizací: Inkluse v podmínkách školských zařízení, řešení 

krizových situací s problémovými žáky, poruchy příjmu potravy a jejich dopady na zdraví 

žáka, asistent pedagoga v praxi domovů mládeže,  

Závěr: Úhrada účasti pro jednu osobu na jedné vzdělávací akci bude pro členy ADMIN ČR,  

z. s. provedena z prostředků Asociace, dále budou z rozpočtu ADMIN ČR, z. s. hrazeny 

vzdělávací akce, které budou součástí členských schůzí a výjezdních zasedání ADMIN ČR,           

z. s. (účast na vzdělávacích akcích nutno hlásit předem Mgr. Sylvě Nekolové, předsedkyni  

ADMIN ČR, z. s.).  

4) Jednání na MŠMT ČR, NR UNIE CZESHA, profesní asociace  

Dle závěrů a doporučení orgánů ADMIN ČR, z. s. a schválených priorit. 

Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

5) Tvorba metodických materiálů pro praxi DM  

Kuchařka pro DM – doplnění a aktualizace vybraných okruhů.  Metodické listy dle potřeby 

praxe např. z oblasti GDPR apod. 

Garanti: Mgr. Sylva Nekolová, Bc. Lída Pechová, PaedDr. Hana Hortová, Mgr. Vlastimil Šíp  

Projednáno a schváleno na jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s.  dne 16. 2. 2018 

Za správnost: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 


