PLÁN PRÁCE ADMIN ČR, Z. S. NA ROK 2017
I. Hlavní úkoly na rok 2017
1. Pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních předpisech vztahujících se ke
školským ubytovacím zařízením s důrazem na novelu vyhlášky č. 108/2005 Sb., změnu financování a zařazování vychovatelů do platových tříd.
2. Zúčastnit se projednávání návrhu „Koncepce DM“.
3. Poskytovat metodickou pomoc členským organizacím v oblasti - Podpory vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření šablon.
4. Zahájit jednání s Asociací krajů ČR a s Asociací vychovatelů školských zařízení.
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 a lektorském zajištění celorepublikového semináře „ Vybrané problémy pro vychovatele domovů mládeže a internátů“ a 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“ a vydat jej pro potřeby členských organizací asociace.
II. Plánované akce
1) Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů
Termín:
10. – 11. 11. 2017 (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:
- 24. 2. 2017 – DMIŠJ, Hradec Králové (projednání čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh
rozpočtu na rok 2017, plán hlavních úkolů na rok 2017)
Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s.
- 5. – 6. 10. 2017 - výjezdní zasedání: Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno,
Klášterského 4, 617 00 Brno; předpokládaný obsah: jednání se zástupci MŠMT ČR – novela §
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16 školského zákona - Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, výměna zkušeností z práce DM v ČR
Garant: Mgr. Dalibor Fiala, člen Rady ADMIN ČR, z. s.
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: 24. 2. 2017 - DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 11,00 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 předpoklady, první pomoc a ošetření, mimoškolní akce.
2) BOZP v podmínkách domovů mládeže a internátů
Lektor: Ing. Jan Romaněnko
Termín a místo konání:17. 3. 2017 – DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 – 14,00 hod.)
Poplatek: 600,- Kč
Obsah semináře:
Seminář zaměřený na problematiku BOZ a BOZP v činnosti domovů mládeže a internátů.
Zásadní legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákonem
č. 309/2006 Sb. a zákony č. 372/2011 Sb. č. 375/2011 Sb.
Základní charakteristika prevence a předcházení rizikům v práci DM a internátů. Právní
odpovědnost školských zařízení a vychovatelů při výkonu dohledu nad žáky, při úrazu žákù.
Metodika řešení pracovních a školních úrazů. Pravidla BOZ při speciálních činnostech, zásady
pro zpracování provozních řádů. Poučení žáků na začátku školního roku a v jeho průběhu.
Nečastější chyby a nedostatky v oblasti BOZ a BOZP, příklady z praxe DMI, řešení modelových
situací.
3) Vybrané problémy pro vychovatele domovů mládeže a internátů
Lektoři: Mgr. Nekolová a Mgr. Šíp
Termín, místo konání: 26. květen 2017, 9:00 - 14:00 hod., KÚ KHK
Poplatek: 600,- Kč
Obsah semináře:
Celostátní diskusní setkání s prostorem pro výměnu zkušeností.
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1. Výklad vybraných ustanovení školských zákonů a vyhlášky č. 108/2005 Sb., se zaměřením
na obsah a organizaci činnosti DM a internátů, financování, předpoklady pro výkon funkce
pedagogického pracovníka a odborné kvalifikační požadavky na výkon profese vychovatele.
Aktuální informace o připravovaných legislativních změnách.
2. Metodika a organizace práce vychovatele – cíle a obsah pedagogické činnosti vychovatele
z pohledu školského zákona a pracovního práva. Strategie vychovatele při rozvíjení klíčových
kompetencí žáků, ŠVP, formy a metody práce s výchovnou skupinou a dalšími žáky DM.
Spolupráce se zákonnými zástupci, učiteli a dalšími činiteli výchovy. Povinnosti vychovatele
v oblasti BOZ a PO, výkon dohledu. Vedení pedagogické a další dokumentace vychovatele.
4) Vzdělávací akce na druhé pololetí roku 2017 budou upřesněny.
Návrh témat z členských organizací: Inkluse v podmínkách školských zařízení, Řešení krizových situací s problémovými žáky, Výchova žáků se speciálními potřebami, práce s absolventy speciálních škol, Komunikace se zákonnými zástupci a rodiči ubytovaných žáků, Asistent
pedagoga v praxi domovů mládeže, Poruchy příjmu potravy a jejich dopady na zdraví žáka.
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., přihlášky však zasílat ŠZ pro DVPP v Hradci Králové)
IV. 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.
V. Tvorba metodických materiálů pro praxi DM
Kuchařka pro DM – dokončení vč. jazykové úpravy a vydání materiálu.
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 24. 2. 2017.
Za správnost: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s.
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