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ZÁPIS
z jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s. ze dne 2. 12. 2016
Místo konání:

DM a ŠJ, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10

Zahájení a ukončení jednání: 9,00
,00 – 12,30 hod.
Předsedající:

Mgr. Sylva Nekolová

Přítomni:

dle prezenční listiny

Omluveni:

dle prezenční listiny

Nepřítomni:

dle prezenční listiny

Program jednání
1) Zahájení jednání
2) Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. za uplynulé období, kontrola usnesení
usne
z minulého
jednání
3) Informace z jednání NR CZESHA
4) Volba orgánů ADMIN ČR, z. s.
5) Aktuální témata z oblasti školské legislativy – Mgr. Stará, vedoucí oddělení odborného
vzdělávání MŠMT ČR
6) Výměna zkušeností z regionů, různé
7) Usnesení členské schůze
1) Zahájení jednání
Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné členy a
hosty a zrekapitulovala jednotlivé body jednání.
jednání. Všichni přítomní členové schválili program jednání,
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2) Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. – hlavní témata za uplynulé období,
období kontrola
usnesení z minulého jednání
Předsedkyně asociace informovala přítomné členy o aktivitách Rady ADMIN ČR, z. s. za období od
června 2016 vzhledem k tomu, že podrobnou
podrobn zprávu o činnosti přednesla na Celostátní konferenci
pracovníků DM a internátů v Hradci Králové dne 4. 11. 2016, zdůraznila pouze nejdůležitější
nej
témata:
Jednání na MŠMT ČR pokračovala na úrovni vedoucí oddělení středního a vyššího odborného
od
vzdělávání MŠMT ČR,, která se zabývala následujícími okruhy:
- diskuse nad novelou vyhlášky č. 108 a vypracování minimálních personálních standardů pro
stanovení počtu vychovatelů a žáků ve VS v DM tak, aby do této oblasti byly omezeny možné
zásahy zřizovatelů, což by mělo mít i pozitivní dopad na financování DM – diskuse nad parametry
minimálního personálního standardu DM – více viz bod. 5) zápisu.
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Bylo také dohodnuto, že MŠ se pokusí prosadit do novely vyhlášky o DM i do reformy financování, aby se dále nerozlišovalo, zda je v DM ubytován žák ZŠ, SŠ či VOŠ – pouze jeden normativ,
- dále by v personálním standardu pro DM mělo být specifikováno, jaké další profese v DM mají
být,
- materiál také obsahuje ustanovení, že DM mají nárok také na asistenty pedagoga, obdobně
jako ve škole, pokud tam budou ubytování žáci se zdravotním postižením (na čtyři takto postižené žáky se počítá s úvazkem 0,25 asistenta pedagoga).
Závěr:
Kdyby se podařilo tato ustanovení do novely vyhlášky č. 108 v rozumné době prosadit – bylo by to
zásadní, co nám v DM ztěžuje práci, z velké části vyřešeno.
b) Prosazení úpravy Katalogu prací pro pozici vychovatel - zásadní změna: hodnotný vzdělávací
obsah práce – tedy ŠVP - by měl zajišťovat vychovatel nejméně v 9. platové třídě a je třeba řešit i
rozpětí úvazků – vychovatelé ve ŠD mají 28-30 hod. přímé pedagogické činnosti týdně v DM 30 – 32
hod./týdně. Paní ministryní bylo přislíbeno, že zařazování vychovatelů do PT důkladně zmonitoruje,
stejně tak i jejich úvazky.
c) Přijetí nových členů, kteří podali přihlášku od června do prosince 2016; v současné době má
asociace celkem 66 členů;
Novými členy jsou:
- Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
- Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
- Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
d) Přijímání žáků na DM ve správním řízení – v posledním období někteří zřizovatelé, ale i lektoři
z oblasti školského práva, prosazují výklad ŠZ, že i přijímání na DM je ve veřejném zájmu, tedy spadá
pod § 165, odst. 2 školského zákona a musí být konáno ve správním řízení.
Vycházejí tak z jednoho jediného judikátu Nejvyššího soudu, který rozhodoval o přijetí žáka do
zařízení školního stravování. Toto je v rozporu s výkladem Mgr. Vokáče, ředitelem legislativy MŠMT
ČR, se kterým tato záležitost byla konzultována ještě před jeho odchodem z MŠ.
Jeho argument byl jasný – DM nepatří mezi zařízení, která poskytují příslušný stupeň vzdělání. Na
poslední jednání NR CZESHA jsem daný problém konzultovala i s dalšími odborníky na školskou
legislativu, např. s dr. Katzovou, bývalou vedoucí legislativního odboru MŠ, a ta potvrdila, že postačí,
když každý DM v rámci přijímacího řízení bude mít jasně stanovená kritéria pro přijímání žáků do DM,
podle nich bude postupovat a v případě nepřijetí do DM řádně žákovi zdůvodní, PROČ jej nepřijal.
Bylo nám také doporučeno, abychom seznamy přijímaných žáků zveřejňovali, podobně jako školy,
pod evidenčními čísly žáků, na webu. Pokud však legislativní odbor MŠMT ČR dojde k názoru jinému,
Mgr. Stará přislíbila, že nám tuto skutečnost v co nejkratší době, formou třeba nového právního
výkladu, sdělí, abychom pro příští školní rok postupovali jednotně.
Úkol: Mgr. Nekolová bude sledovat, kdy bude vypracován právní výkladu MŠMT ČR k přijímání
žáků na DM, příp. jej urgovat.
e) K plnění usnesení z minulého jednání:
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Finanční odměna za zpracování odborného metodického materiálu s pracovním názvem „Kuchařka“,
která byla schválena na minulé ČS ve výši 375 Kč za 1 stranu tj. cca 1 hod. práce, bude částečně
vyplacena do konce tohoto roku za ucelené ukončené kapitoly, které již byly odborně posouzeny.
Je předložena žádost o posunutí termínu na dokončení metodického materiálu „Kuchařka pro DM“
do 31. 3. 2017, kdy budou dokončeny zbývající kapitoly materiálu vč. provedení jazykové úpravy a
také o přesun části nevyčerpaných finančních prostředků na dohody z roku 2016 do roku
následujícího.
Vzhledem požadavkům některých členů asociace na rozšíření obsahu a rozsahu „Kuchařky pro DM“,
byl předložen návrh, aby i v rozpočtu na rok 2017 byla vytvořena položka na dohody o provedení
práce ve výši cca 40 tis. Kč na dopracování tohoto materiálu, příp. na rozšíření textu o přílohy.
3) Informace z jednání NR CZESHA
Ověřování přijímacího řízení na střední školy – základní teze a závěry:
Demografická determinovanost
Při vyhodnocování výsledků přijímacího řízení u čtyřletých oborů zůstává v platnosti krajová
determinovanost – nejlepší výsledky Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj naopak nejhorší
výsledky dosáhly kraje Ústecký a Karlovarský.
Klasifikace v základních školách nelze považovat za objektivní srovnatelné kritérium kvality uchazečů.
I druhý ročník pokusného ověřování prokázal, že známky z jednotného testu jsou v průměru o více
než jeden klasifikační stupeň horší než známky ze základní školy. Stejně tak se prokázaly značné
rozdíly v klasifikaci mezi jednotlivými školami. Mezi uchazeči přicházejícími k jednotným testům se
známkou jedna, jsou vynikající žáci, ale také žáci, kteří z jednotného testu propadli.
Zodpovědnost základních škol
Je nezbytné jednoznačně vymezit požadavky na vědomosti a dovednosti nepřesahující rozsah RVP
v rámci přijímacího řízení. Základní školy tak budou mít jistotu, že kvalitní výukou v rozsahu RVP
mohou žáky na jednotnou zkoušku připravit.
Rodiče
Očekává se, že srovnatelné a objektivizované ověřování vědomostí a dovedností a jeho relativ-ně
vysoká váha v rámci kritérií pro přijetí na střední školu, podpoří zájem rodičů o kvalitní výuku
v základní škole.
Povinná maturita z matematiky – kontroverzní téma – nesouhlas NR s předloženým návrhem –
prozatím se nepodařilo najít shodu s MŠMT ČR.
Závěry NR:
- zavést povinnou maturitu z matematiky u všech maturitních oborů, vyjma oborů uměleckých,
- navýšit u všech RVP oborů s maturitní zkouškou počet hodin matematiky na minimální počet 10
hod. s výjimkou oborů skupiny 82,
- zavést povinnou maturitu z matematiky u všech oborů v jednotném termínu.
Reforma financování regionálního školství – jsou nastaveny již funkční parametry pro jednotlivé
školy i víceoborové třídy - bude nastaven systém pro velké a malé školy.
Závěry NR:
- systém financování pedagogických pracovníků může být funkční, pokud budou správně nastaveny
parametry,
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- systém financování nepedagogických pracovníků je nutné nastavit tak, aby byl transparent-ní,
jednoznačný, funkční a akceptovatelný,
- bez navýšení finančních prostředků není možné reformu financování uskutečnit.
3) Volba orgánů ADMIN ČR, z. s.
V úvodu předsedkyně Asociace zrekapitulovala přípravnou fázi voleb do orgánů ADMIN ČR, z.s.,
(zveřejnění kandidátů do orgánů, seznámení s volebním řádem apod.). Poté předložila návrh na
složení volební komise, která bude řídit volby do orgánů Asociace v tomto složení: předseda: Bc. Lída
Pechová, členové: Mgr. Ladislav Frýželka a Bc. Radomíra Neumanová.
Hlasování o složení volební komise:
Z 25 přítomných členů – veřejnou volbou pro hlasovalo 25, proti 0, zdržel se 0.
Předsedkyně volební komise seznámila přítomné s volebním řádem Asociace, který byl zveřejněn na
webu a současně jej všechny členské organizace obdržely v předstihu elektronickou poštou.
Informovala, že dnes proběhnou volby do Rady Asociace - volí se 7 členů na volební období 3 let,
dále proběhne dovolba jednoho člena Kontrolní komise. O každém kandidátovi se hlasuje zvlášť, a to
v abecedním pořadí. Hlasování probíhá aklamací. Přítomné dále seznámila, jak by se postupovalo
v případě shodnosti hlasů tj. volba v druhém kole, do kterého by postoupili všichni nezvolení
kandidáti z kola prvního. Dle stanov má každá organizace jeden hlas.
Výsledky voleb do Rady ADMIN ČR:
Na základě veřejného hlasování členů bylo z devíti kandidátů zvoleno sedm za členy Rady ADMIN ČR,
z. s. s následujícím počtem odevzdaných hlasů:
Dalibor Fiala (19), Hana Hortová (24), Jana Kašparová (24), Jan Kosek (24), Sylva Nekolová (24), Radka
Neumanová (20) a Ludmila Pechová (20).
Nezvoleny byly tyto kandidátky: Aleša Kymličková (12), Radomíra Pešinová (17).
Výsledky dovolby do Kontrolní komise ADMIN ČR:
Na základě veřejného hlasování členů byl ze dvou kandidátů zvolen jeden člen Kontrolní ko-mise
ADMIN ČR, z.s. s následujícím počtem odevzdaných hlasů:
Lada Šílová (22), nezvolena byla Vladimíra Hrkalová (5).
Volba předsedy a místopředsedy ADMIN ČR, z.s.:
Členové rady aklamací zvolili předsedu Asociace – Sylvu Nekolovou a místopředsedu – Lídu
Pechovou.
4) Aktuální témata z oblasti školské legislativy – Mgr. Stará, vedoucí oddělení odborného
vzdělávání MŠMT ČR
Mgr. Stará prezentovala poslední návrh financování domovů mládeže (v rámci reformy financování
regionálního školství) – 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).
- základní teze: - na prvních 25 ubytovaných žáků 3 vychovatelé tak, aby byl zajištěn nepře-tržitý
dohled nad žáky v DM pedagogickými pracovníky, na dalších 30 ubytovaných žáků 1 vychovatel,
nejnižší počet žáků ve VS 20 a nejvyšší 27, který může být rozhodnutím ředitele DM či školy
navýšen ve výjimečných případech na 30 žáků, tj. snížení současného maxima o 3 žáky,
- další návrhy: - na každých 30 ubytovaných žáků 1 pedagog volného času, využití pozice i
sociálního pedagoga v DM příp. metodika prevence rizikového chování, dále se zvažuje zřízení
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pozice asistenta pedagoga v DM (jako dříve pomocný vychovatel), dále bylo jednáno o využití též
asistenta pedagoga v rámci podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (od stupně 2 – nutný třístranný souhlas
– zákonní zástupci nebo zletilý žák, poradenské pracoviště, DM nebo škola).
Mgr. Stará též informovala, že o připravovaných změnách v zákoně o pedagogických pracovnících a
v katalogu prací je nutno jednat na MPSV a Ministerstvem spravedlnosti ČR (rovněž zaměstnávají
vychovatele) a o aktuálním úkolu oddělení odborného vzdělávání MŠMT ČR - zpracování finančních
dopadů změn tj. porovnání starého a nově připravovaného normativu pro DM.
K financování nepedagogických pracovníků DM bylo sděleno, že není v gesci oddělení, bude
kombinací normativu na žáka a kapacity (prostorových podmínek DM.)
V roce 2017 budou vypsány šablony – výzva i pro subjekty mimo střední školy tedy pro školská
zařízení, dále je připravován projekt na vzdělávání a platy vychovatelů specialistů (prevence
rizikového chování) – tříleté ověřování.
Diskuse k aktuálním problémům DM:
- financování a působení asistentů u žáků se zdravotním handicapem (inkluze) v domovech
mládeže (viz vyhláška 27/2016) – problematické - nemáme odborníky (etopedy, výchovné poradce
a většinou ani metodiky prevence),
- v DM není možno podávat žákům léky vázané na předpis – jak postupovat zejména u žáků např.
psychicky labilních apod. – doporučeno vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců nebo
doporučení o dohledu nad braním léků žákem,
- nedořešena úhrada za poskytování stravování cizím strávníkům ve školních jídelnách – jak má být
řešeno – dotaz směrem k MŠMT ČR,
- dotaz na bezúplatné ubytování žáků v DM – odpověď: ubytování v DM nebylo nikdy bezúplatné - u
žáků SOU dříve úplatu hradili za ubytované žáky zaměstnavatelé, pro které se žáci připravovali,
v současné době téměř všichni „učni“ státní - duální systém vzdělávání momentálně není aktuální,
nelze ubytování za žáka hradit ze státního rozpočtu ,
- požadavek na snížení a sjednocení míry přímé pedagogické činnosti vychovatelů DM (nadměrný
rozsah 30-32 hod. /týdně) a vychovatelů školních družin (28 – 30 hod./týdně - odpověď: bude
jednáno s vedoucí asociace vychovatelů ŠD a ŠK, aby bylo postupováno v souladu,
- nutno požádat o podporu reformy financování DM zřizovatele, ale také jednat s Asociací krajů
ČR.

Usnesení z jednání členské schůze konané dne 2. 12. 2016
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
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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
c) 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

Zapsala: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně
Ověřila: Bc. Pechová, místopředsedkyně
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