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U S N E S E N Í 

členské schůze ADMIN ČR, z. s. z jednání dne 7. 12. 2018 

 

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. přijala následující usnesení: 

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. 

trvá na tom, že je nezbytné urychleně přijmout novelu vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, která má stanovit 

zejména minimální personální standard školských zařízení, kterým bude mj. zajištěn 

odpovídající počet pedagogických pracovníků pro dohled nad ubytovanými žáky vč. noční 

služby a současně dojde ke snížení počtu žáků ve výchovné skupině o 3. 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  
 

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. 

je přesvědčena, že zařazení vychovatele do 8. platové třídy je výrazem nedocenění 

náročnosti práce vychovatele, neodpovídá současné praxi v DM a internátech ani potřebám 

ubytovaných žáků, a proto žádá o vyřazení této třídy z katalogu prací určené pro vychovatele 

DM. Vychovatel zařazený do 8. PT není totiž schopen přispívat k realizaci výchovných                       

a vzdělávacích cílů DM uvedených ve vyhlášce 108 v § 2 účel domova. Domov pak nemá ani 

dostatek kompetencí navazovat na vzdělávání ve školách a realizovat ŠVP vypracovaný ve 

většině případů řediteli škol, kteří řídí i domovy, a přirozeně od nich očekávají účinný 

příspěvek ke vzdělávání a podporu ŠVP školy.  

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  

 

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. 

schvaluje výsledky voleb do orgánů ADMIN ČR, z. s. 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  

 

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. 

schvaluje zástupce člena Rady ADMIN ČR, z. s. Ing. Jana Koska jako zástupce asociace 

v komoře mládeže MŠMT ČR, který nahradí Mgr. Františka Štěpána 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  
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Členská schůze ADMIN ČR, z.s. 

bere na vědomí zprávu předsedkyně Mgr. Sylvy Nekolové o plnění usnesení z minulého 

jednání ADMIN ČR, z.s., které proběhlo dne 18. 5. 2018 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  

 

Členská schůze ADMIN ČR, z.s. 

bere na vědomí volbu předsedkyně Mgr. Sylvy Nekolové a místopředsedkyně Rady ADMIN 

ČR Bc. Lídy Pechové 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  

 

Členská schůze ADMIN ČR, z.s. 

ukládá Radě ADMIN ČR, z.s. aktualizovat seznam členů asociace v jednotlivých KR Unie 

CZESHA a zaslat je k rukám jejího předsedy Ing. Zajíčka s informací, do kterých KR nejsou naši 

zástupci přizváváni 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  

 

Členská schůze ADMIN ČR, z.s. 

ukládá Radě ADMIN ČR, z.s. pokračovat v jednání se zástupci MŠMT ČR ohledně novely 

vyhlášky č. 108/2005 Sb. a změn v Katalogu prací s cílem vyřadit z něho 8. platovou třídu pro 

vychovatele v DM. 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  

 

Členská schůze ADMIN ČR, z.s. 

ukládá Radě ADMIN ČR, z.s poskytnout metodickou pomoc členským organizacím 

v souvislosti s tvorbou šablon. 

Hlasování: 

Z 23 přítomných členů - pro hlasovalo 23, proti 0, zdržel se 0.  

 

Zapsala: Mgr. Sylva Nekolová 

Ověřil: Ing. Jan Kosek 

Hradec Králové 10. 12. 2018 

 

    

Mgr. Sylva Nekolová, v. r. 

předsedkyně ADMIN  ČR, z. s. 

 

 



3 
 

- finanční normativ pro DM je tvořen v souladu s minimálním personálním 
standardem (bude vložen do aktualizované vyhlášky o domovech mládeže, 
zřizovatelé by pak nemohli standard měnit).  

- snaha o podporu při řešení dlouhodobých i aktuálních problémů domovů mládeže, 
které jsou spojeny s naplněním ustanovení zákona č. 561/ 2004 Sb. a realizací 
školního vzdělávacího programu domova mládeže zejména v těchto oblastech:  

Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., jejímž obsahem bude zejména: 

Stanovení minimálního personálního standardu DM 

� u pedagogických pracovníků při edukačních činnostech, stanovení 

odpovídajícího počtu pedagogických pracovníků pro dohled, noční službu:  

- na prvních 25 ubytovaných žáků 3 vychovatelé tak, aby byl zajištěn nepřetržitý dohled 

nad žáky v DM pedagogickými pracovníky,  

- na dalších 30 ubytovaných žáků další 1 vychovatel (příp. asistent pedagoga),  

- nejnižší počet žáků ve výchovné skupině 20 a nejvyšší 27, který může být 

rozhodnutím ředitele DM či školy navýšen ve výjimečných případech na 30 žáků (tj. 

snížení sou-časného maxima o 3 žáky), 

- zřízení dalších pracovních pozic např. pedagog volného času, sociální pedagoga,  

metodika prevence rizikového chování atd.,  

- ustavení pracovní pozice asistenta pedagoga v DM (dříve pomocný vychovatel), 

zejména pro výkon nočního příp. dopoledního zákonného dohledu nad žáky, 

- možnost využití též asistenta pedagoga v rámci podpůrných opatření podle vyhlášky                

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. 

� u nepedagogických pracovníků zohlednit potřebný počet pracovníků zajišťujících 

zejména údržbu a úklid, správu a ostrahu majetku, BOZ a PO, ale i ekonomiku, 

personalistiku, mzdy a investiční činnost u samostatných DM. 

1) Členská schůze přijala a schválila: 

a) Zprávu o činnosti vedení ADMIN ČR, z.s  za  minulé období a plnění usnesení z členské 

schůze z 16. 6. 2016 

Hlasování:  

Z 25 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – hlasovali všichni pro  
b) Posunutí termínu na dokončení prací na metodickém materiálu „Kuchařka pro DM“ –        

Do 31. 3. 2017 a přesunu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 14 7580 Kč na DPP 

z roku 2016 do roku 2017 

Hlasování:  

Z 25 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – hlasovali všichni pro  
c) Rozpočtovou úpravu na DPP určenou na dokončení a rozšíření obsahu metodického 

materiálu „Kuchařka pro DM“ ve výši 40 tis. Kč.  

 Hlasování:  

Z 25 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – hlasovali všichni pro  
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d) Výsledky voleb do orgánů ADMIN ČR, z.s. 

Hlasování:  

Z 25 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – hlasovali všichni pro  
2) Členská schůze ukládá:  

a) Členům ADMIN ČR, z.s.: 

Zaslat náměty na obsahové zaměření Celostátní konference pracovníků domovů mládeže 

a internátů a na další vzdělávání vychovatelů příp. asistentů pedagoga v DM. 

b) Vedení ADMIN ČR, z. s.: 

Kontaktovat školskou komisi Rady Asociace krajů ČR po povolebním uspořádání a požádat 

ji o spolupráce, obdobně postupovat také u Asociace výchovných školských zařízení ČR.  

3) Členská schůze bere na vědomí: 

a) Členství nových členů ADMIN ČR, z. s. 

b) Informaci z jednání NR CZESHA 

Usnesení z jednání ČS konané dne 7. 12. 2018 
I. Valná hromada schvaluje: 
1)  Zprávu o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. v minulém období  
2)  Zástupce ADMIN ČR, z.s. do KR Unie CZESHA v kraji: 
……………………………………………………….………………. 
3) Výsledky voleb do Rady ADMIN ČR, z. s. 
4) zastoupení člena Rady asociace p. Ing. Jana Koska v Komoře mládeže MŠMT ČR namísto 
Mgr. Františka Štěpána 
II. ČS hromada bere na vědomí: 
1) volbu předsedy a místopředsedy Rady ADMIN ČR, z. s. 
2) Přihlášky nových členů ADMIN ČR, z. s.: 
   - OA, SPŠ stav. Kladno – zástupce: Irena Jakšová 

   - Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – zástupce: Jan Sovadina  

III. Členská schůze ukládá: 
1) Radě ADMIN ČR, z. s. : 
- aktualizovat seznam členů asociace v jednotlivých KR Unie CZESHA a zaslat je k rukám 
jejího předsedy Ing. Zajíčka s informací, do kterých KR nejsou naši zástupci přizváváni  - Z: Bc. 
Pechová 
- dokončit jednání s MŠMT ČR o změně vyhlášky č.108/2005 Sb., pokračovat v jednání 
ohledně Koncepce DM. 
- poskytnout metodickou pomoc členským organizacím v souvislosti s tvorbou šablon - Z: 
Mgr. Nekolová 
- zpracovat rozklad k Dlouhodobým záměrům Z: Bc. Pechová 
- dopracovat minimální personální standard nepedagogických pracovníků v DM a zaslat na 
MŠMT ČR k projednání  Z: Mgr. Nekolová a Mgr. Krabcová 

 2) Členům asociace:  
- formulovat dotazy k aktuálním problémům DM a zaslat je k rukám předsedkyně ADMIN ČR, 
z.s.;  
- zaslat náměty na obsahové zaměření vzdělávání ve 2. pololetí roku 2018; 

Předsedkyně Mgr. Nekolová ukončila jednání členské schůze ADMIN ČR,  z. s. a poděkovala 
přítomným za účast.                                                                                                                                                                                                              


