Návrh
PLÁN PRÁCE ADMIN ČR, Z.S. NA ROK 2016
I. Hlavní úkoly na rok 2016
1) Spolupracovat se zřizovateli a pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních předpisech ve vztahu k DM a internátům, zejména prosazovat novelu vyhlášky
č. 108/2005 Sb. a aktivně se podílet na tvorbě vyhlášky o BOZ žáků.
2) Pokračovat v projednávání návrhu „Koncepce DM“ – zapojit se do činnosti pracovní
skupiny MŠMT ČR, která bude vypracovávat finální podobu koncepce.
3) Zahájit jednání s Asociací krajů ČR.
4) 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.
5) Podílet se na organizaci Celostátní konference pracovníků DM a internátů ČR.
6) Pokračovat v organizaci dalšího vzdělávání vychovatelů formou seminářů, dílen apod.
7) Dokončit práce na metodickém materiálu k pojetí práce DM s pracovním názvem
„Kuchařka pro DM“.
8) Dokončit zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku u rejstříkového soudu
v Hradci Králové vč. schválení Stanovy Asociace upravených v souladu s novým občanským zákoníkem.
II. Plánované akce
1) Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů
Termín:
4. - 5. 11. 2016 (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:
- 26. 2. 2016 – DMIŠJ, Hradec Králové (projednání čerpání rozpočtu za rok 2015 a návrh
rozpočtu na rok 2016, plán hlavních úkolů na rok 2016)
Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z.s.
- 16. – 17. 6. 2016 – Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice výjezdní zasedání (jednání se zástupci MŠMT ČR – novela § 16 školského zákona - Podpora
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, výměna zkušeností,
seminář: „Sociální dovednosti vychovatele a jejich vliv na efektivní komunikaci v DM (se žáky,
zákonnými zástupci, ostatními pracovníky) – lektor Mgr. Jiří Halda
Garant: Bc. Lída Pechová, místopředsedkyně Rady ADMIN ČR, z.s.
- 4. 11. 2016 - KÚ KHK (volba Rady ADMIN ČR, z.s.)
Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z.s.
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III. Vzdělávací akce spoluorganizované se ŠZ pro DVPP v Hradci Králové
Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z.s.
1) Aktuální změny právních předpisů vztahující se k činnosti DMI
Lektor:
PaedDr. Milan Štoček
Termín, místo: 26. 2. 2016 - DMIŠJ, Hradec Králové (11 – 14 hod.)
Poplatek: hrazeno z rozpočtu OS ADMIN ČR
Obsah semináře:
Aktuální změny právních předpisů (zejména školský zákon). 2. Vnitřní předpisy školského
zařízení - Vnitřní řád, Minimální standard bezpečnosti. 3. Ochrana osobních údajů ubytovaných žáků. 4. Ochrana autorských práv. 5. Zastupování ubytovaného nezletilého žáka.
6. Právní úprava odpovědnosti za škodu, úrazy ubytovaných žáků. 7. Bezpečnost a ochrana
zdraví ubytovaných žáků - prevence rizik, dohled nad žáky, poučení žáků, zdravotní předpokklady, první pomoc a ošetření, mimoškolní akce.
2) Zvládání obtížných situací při práci s dětmi a mládeží
Lektor: Mgr. Klapal
Termín, místo: 8. 4. 2016 - DMIŠJ, Hradec Králové (9 – 14 hod.)
Poplatek: 500 Kč
Obsah semináře:
Interaktivní seminář zaměřený na možnosti předcházení a řešení problémů při práci s ubytovanými žáky. Nejčastější projevy nevhodného a rizikového chování, způsoby vhodného reagování vychovatele a postupy při řešení konkrétních situací (využití kazuistik účastníků).
Praktický nácvik zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností účastníků v individuálním
kontaktu s žákem.
3) Vzdělávací akce na druhé pololetí roku 2016 budou upřesněny
Závěr:
Úhrada účasti 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.)
IV. Jednání na MŠMT ČR, profesní asociace
Dle závěrů a doporučení orgánů ADMIN ČR, z.s. a schválených priorit.
Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z.s.
V. Tvorba metodických materiálů pro praxi DM
Kuchařka pro DM
Metodické listy dle potřeby praxe
garanti: Mgr. Sylva Nekolová, Bc. Lída Pechová, PaedDr. Hana Hortová, Mgr. Bedřich Hájek,
Mgr. Vlastimil Šíp
Projednáno a schváleno na jednání členské schůze ADMIN ČR, z.s. dne 26. 2. 2016.
Za správnost: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně
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