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Zařazení vychovatele do platové třídy a jeho 

pracovní náplň

� Obsah a průběh výchovy stanoví zaměstnavatel, který u konkrétního 
vychovatele určí nejnáročnější práce v souladu s katalogem prací.

� Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě

� stanoví zařazení prací do platových tříd
� přílohou je katalog prací – člení práce do pracovních tříd podle jejich 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti podle druhu povolánísložitosti, odpovědnosti a namáhavosti podle druhu povolání
� vychovatel v DM se nachází pod katalogovým číslem 2.16.02

� Pomůcka: Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a 
ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd 
podle katalogu prací (web MŠMT)

� Podkladem pro stanovení náročnosti práce vychovatele by měl být školní vzdělávací 
program DM, který stanoví principy, cíle a úkoly i formy vzdělávání a pak by mělo 
platit čím vyšší cíle a náročnější požadavky na odbornost vychovatele, tím vyšší 
platová třída. Přitom ale nemusí být všichni vychovatelé zařazeni do stejné platové 
třídy. Vždy budou rozhodovat konkrétní požadavky obsažené v popisu práce 
ovlivněné např. vzděláním, praxí, stanovením konkrétního podílu na ŠVP apod.
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Vychovatel v 8. platové třídě

� 1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte nebo žáka, jeho 
zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle 
programu činnosti školského zařízení.
� Základní znaky práce v 8. PT:

� jednoznačně jde o hrubý popis práce vedoucího kroužku např. v DDM, které patří do 
sféry zájmového vzdělávání v němž dominuje rozvoj zájmů a tvořivosti žáka; 

� přesto i zmíněný metodický výklad MŠMT  uvádí , že do 8. PT může být zařazen i 
vychovatel v DM, kterému „není uložena tvorba vlastních výchovně vzdělávacích 
programů„, tato třída je vhodná pro vychovatele uváděné do praxe v adaptačním období 
nebo vychovatele bez odborné kvalifikace (jak se dočteme ve výkladu u vych. ŠD)nebo vychovatele bez odborné kvalifikace (jak se dočteme ve výkladu u vych. ŠD)

� zákl. charakteristika: obecně pojatá výchova regulovaná vzdělávacím programem DM 
(tj. na úrovni tzv. stálých úkolů vychovatele)

� nevyžaduje se např. diagnostická činnost, projektování výchovy, dlouhodobé plánování 
činnosti, hodnocení VVČ, prevence rizikového chování … výchovná opatření pouze ve 
spolupráci s vedoucím

� Příklady konkrétních činností a metod VVČ:
� při práci s VS dbá na slušné chování žáků v duchu pravidel života v DM, pečuje o žáky v širším 

slova smyslu (bezpečnost a ochrana zdraví, život v sociální skupině aj.) a zajišťuje jejich 
potřeby (sociálně zabezpečující služby - ubytování, hygiena, stravování, klid a soukromí), 
poskytuje jim informace důležité pro život v DM i jejich osobnostní rozvoj, kontroluje – plní 
tzv. stálé úkoly vychovatele

� organizuje pro žáky příležitostné akce, případně i pravidelné aktivity, které nutně nevyžadují 
mimořádnou odbornost
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Vychovatel v 9. platové třídě
� 1. Komplexní vychovatelská činnost ve školských zařízeních rozvíjející zájmy, 

znalosti a tvořivé schopnosti dětí a mládeže nebo specificky rozvíjejí osobnost
dítěte nebo žáka včetně usměrňování variantních výchovných metod 
a hodnocení jejich účinnosti.

� Základní znaky práce v 9. PT:
� komplexní = plánovitá, systematická, odborná činnost zaměřená na rozvoj 

klíčových kompetencí žáka a hodnocení její účinnosti
� rozvíjející specifické zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti = zájmy profesní, 

sociální, rozvíjení různých stránek osobnosti, koníčků apod.
výběr vhodných výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti� výběr vhodných výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti

� nejsou požadovány např. preventivní činnosti, reedukace žáka  
� Příklady konkrétních činností a metod VVČ:

� při práci s VS i s ostatními žáky v DM musí tento vychovatel prokázat schopnosti:
� vést zájmový kroužek, organizovat příležitostné aktivity u nichž garantuje jejich 

odbornou úroveň v dané oblasti zájmové činnosti
� specificky rozvíjet osobnost žáka znamená dobře jej poznat (úloha diagnostické činnosti), 

výchovu žáka projektovat a dlouhodobě plánovat (plánování na škol. rok, stanovování 
dlouhodobějších výchovných záměrů), korigovat chování žáka a jeho osobnostní rysy –
přitom základní cíle a ideje nachází ve ŠVP, který realizuje především při práci s VS

� prevence rizikového chování není v centru pozornosti vychovatele, ale některé z cílů 
přesto realizuje – především se snaží o socializaci žáka, tzn. jeho začlenění do VS (sociální 
učení – rozvoj sociálních, komunikativních, příp. i občanských kompetencí žáka)
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Vychovatel v 10. platové třídě
� 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost

zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci 
a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci výchovy 
vzdělávání v rámci školského zařízení.
� Základní znaky práce v 10. PT – navíc oproti 9. PT:

� preventivní činnost – realizace preventivně výchovných programů na základě 
důkladného poznání žáka (diagnostika)

� resocializace a reedukace (převýchova – potlačování špatných a vytváření nových 
návyků, změna postojů…), 

� cílená opatření – např. vytváření osobních výchovných plánů na základě průběžné a 
speciální diagnostické činnosti (tj. stanovení diagnózy, prognózy a příp. i terapie); speciální diagnostické činnosti (tj. stanovení diagnózy, prognózy a příp. i terapie); 
optimalizace výchovy a organizace v DM 

� Příklady konkrétních činností a metod VVČ:
� vychovatel realizuje ve VS vlastní, ale na ŠVP navazující program prevence rizikového 

chování na úrovni primární prevence (poučení)
� v případě osobnostních nebo kázeňských problémů žáka se snaží o reedukaci, změnu v 

chování a k posilování kladných stránek osobnosti a odstraňování těch slabších – to 
vyžaduje kombinaci skupinových a individuálních forem práce s žákem v nichž má význam 
především hodnocení žáka na základě důkladného poznání, ale i spolupráce s rodiči aj.

� 2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení –
koordinátor prevence rizikového chování žáků. 

� 3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách 
a školských zařízeních – vedoucí vychovatel (i v 9. PT).
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Formy a metody práce vychovatele – úvod

� Formy a metody výchovy a vzdělávání vychovatele jsou odvislé od:
� obsahu činnosti, který se podřizuje nárokům ŠVP či cílům DM obecně 

(dobře zvolený způsob realizace obsahu podporuje účinnost 
vzdělávání, motivovanost žáka a další okolnosti ovlivňující rozvíjení 
kompetencí žáka)

� kompetencí konkrétního vychovatele (vychovatel v 8. PT si může 
dovolit používat i na odbornost méně náročné metody práce)dovolit používat i na odbornost méně náročné metody práce)

� statusu žáka (student VOŠ versus žák speciální školy – krajní pozice)

� Dříve platilo že obsah výchovy se realizuje ve vztahu subjekt
(pedagog - učí) � objekt (žák – většinou poslouchá)

� Dnes se výchova chápe jako subjekto-subjektový proces - obě 
strany ovlivňují obsah výchovy, žák jako partner ve svém vzdělávání

� Výchovou se rozumí jakákoliv činnost, jejímž prostřednictvím 
vychovatel žáka instruuje (vychovává/vzdělává) nebo ho učí 
(vzdělává)
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Prostředky práce vychovatele, úloha DM

� Prostředky, které jsou vlastní výchově mimo vyučování:
� dobrovolnost, spontánní aktivita, seberealizace, 
� navození kladných pocitů, sebepoznávání, motivace, samostatnost, 

samosprávnost,
� zajímavost, pestrost a zájmovost, rozvoj individuálních i skupinových 

zájmů, 
� odpočinkové a rekreační zaměření zájmové činnosti 

� Formy vzdělávání:� Formy vzdělávání:
� formální vzdělávání (škola - vysvědčení)
� neformální vzdělávání (např. zájmové vzdělávání, skupinové zaměstnání 

vedené vychovatelem)
� informální učení (působení prostředí, neformálních skupin – kamarádů, 

rodiny, masmédií apod.)

� Úloha DM:
� rozvíjet neformální aktivity (zájmová činnost, preventivně výchovné 

činnosti, spontánní aktivity pro příchozí, skupinová práce s VS)
� vytvářet podmínky pro informální působení, tj. vhodné psycho-sociální 

klima (vztahy), materiální vybavení, činorodost, empatický vychovatel...
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Formy a metody VVČ vychovatele

� Skupinové formy práce
� organizační nebo výchovná schůzka VS (povinnost účasti na vzdělávání 

vyplývá ze škol. zákona § 22, povinnosti žáků)
� pravidelná zájmová činnost (zájmové kroužky, pravidelné aktivity pro 

příchozí, cyklické akce – kurzy, klubová činnost)
� příležitostná zájmová činnost (obecně akce – soutěže, turnaje, besedy, 

přehlídky, výstavy, zájezdy, návštěvy kulturních a sportovních podniků …)přehlídky, výstavy, zájezdy, návštěvy kulturních a sportovních podniků …)
� obecná charakteristika: organizovaná činnost pro skupiny žáků, které spojuje 

buď formální svazek (zařazení do VS) nebo společné zájmy, vychovatel je 
organizátorem, vedoucím zaměstnání, informátorem, průvodcem… 

� Spontánní aktivity
� obecná charakteristika: žák koná nabízenou činnost sám nebo s dalšími žáky, 

využívá o své vůli možnosti, které nabízí domov (herna, projekční místnost, 
cvičebna, klubovna…); vychovatel připravuje podmínky a dohlíží nad 
bezpečností, může být i průvodcem hrami, prostorami…

� spontánní činnosti bývají pro žáky přitažlivější než organizované, mají 
většinou odpočinkový charakter
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Formy a metody VVČ vychovatele
� Individuální kontakt s žákem

� obecný trend: „výchova se individualizuje“
� nebezpečí zkreslení výkladu pojmu – „skupinové formy pedagogické práce nejsou 

účinné, moderní“ (nepotvrzuje se v praxi DM)
� nebezpečí nepřesného výkladu zásady obsažené ve školském zákoně, že při 

vzdělávání je třeba zohledňovat vzdělávací potřeby jednotlivce
� východisko – pružná a vyvážená kombinace účasti žáka na skupinových 

formách práce a individuálního kontaktu vychovatele s žákem
� iniciátorem individuálního kontaktu by měl být zejména vychovatel � iniciátorem individuálního kontaktu by měl být zejména vychovatel 

(preventivní kroky); místo kontaktu - v přirozeném prostředí žáka, tj. 
na pokoji umožňuje žáka dobře poznat i řešit problémy

� individuální práce s žáky může vychovatele vést až k vypracování 
individuálních výchovných plánů – ani vychovateli „zdravých“ žáků nic 
nebrání v tom, aby prokázal cílevědomost a systematičnost 
v individuální práci s žákem a své kroky plánoval, formuloval cíle 
výchovy žáka, vyhodnocoval jejich plnění, stanovil další strategii atd. 

� bez formulace individuálních výchovných záměrů se vlastně výchova 
neobejde a tyto cíle zase musí vycházet z důkladného poznání 
osobnosti žáka, a proto má individuální kontakt s žákem často 
diagnostický cíl nebo i výsledek
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