Asociace domovů mládeže a internátů ČR, z.s.
Vocelova 1469/5, Hradec Králové, PSČ 500 02
www.domovy-mladeze.cz

ZÁPIS
z jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s. ze dne 16. 2. 2018
Č. j. : 7/2018
Místo konání:
Zahájení a ukončení jednání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
8,45 – 10,30 hod.
Mgr. Sylva Nekolová
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Program jednání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení jednání
Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. a plnění plánu práce za rok 2017
Návrh plánu práce pro rok 2018
Čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrhu rozpočtu pro rok 2018
Zpráva kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. o kontrole účetní závěrky za rok 2017
Programové prohlášení ADMIN ČR, z.s. do roku 2022
Informace zástupců ADMIN ČR, z.s. v KR UNIE CZESHA
Různé: GDPR, legislativní změny vztahující se k DM, přijímání žáků na DM
Usnesení členské schůze

1) Zahájení jednání
Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné
členy, hosty a zrekapitulovala jednotlivé body jednání. Konstatovala, že členská schůze je
usnášeníschopná. Všichni přítomní členové schválili program jednání, zapisovatele
a ověřovatele zápisu.

2) Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. a plnění plánu práce za rok 2017
Předsedkyně ADMIN ČR, z. s. zrekapitulovala hlavní úkoly asociace za rok 2017 a informovala
přítomné členy o aktivitách Rady ADMIN ČR, z. s.za uplynulý rok, a to zejména:
-

o členství v naší asociaci je trvalý zájem a již se blížíme počtu 80 s tím, že pokrýváme
všechny kraje ČR,
největší zájem ze strany členů je trvale o konzultace, metodickou pomoc v jednotlivých
oblastech naší práce, o metodické materiály – pozitivně je hodnocen metodický materiál
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-

„Kuchařka pro DM“, který byl vydán ve třech dílech – za rok se uskutečnilo více jak 60
konzultací a členům byla zaslána řada metodických materiálů a vzorů,
trvale dosahujeme velmi dobré výsledky v systematickém vzdělávání vychovatelů (nejen
v rámci konference, ale i jednotlivých seminářů – vloni bylo zorganizováno celkem 5
vzdělávacích akcí a zúčastnilo se jich více jak 400 vychovatelů a vedoucích pracovníků),
navázali jsme spolupráci s NIDV v Praze – vypracování uceleného systému vzdělávání
vychovatelů na úrovni celé ČR – nejen ve vybraných regionech; určitý problém bude
v lektorském zajištění – málo odborníků z praxe ochotných lektorovat,

-

jednání na MŠMT ČR na úrovni náměstka a vedoucího oddělení středního a vyššího
odborného vzdělávání MŠMT ČR ohledně novely vyhlášky 108/2005 Sb., která navazuje
na naše aktivity z roku 2015/16, kdy z důvodu nezajištění finančního pokrytí nebyl tento
proces dokončen; MŠMT ČR připravilo na základě vyhodnocení validity podnětu ADMIN
ČR novelizaci vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízeních, která v dohledné době půjde do vnějšího
připomínkového řízení, které samozřejmě může do obsahu návrhu zasáhnout,

-

stávající návrh novely se týká následujících opatření:
- snížení počtu žáků a studentů ve výchovné skupině o 3 tj. na 27 žáků,
- úprava pravidel pro tvorbu výchovných skupin - minimální počet žáků ve výchovné
skupině 20, pokud je v DM jedna skupina,
- zrušení vytváření výchovných skupin odděleně pro žáky SŠ a studenty VOŠ – jeden
normativ pro všechny,
- minimální počet pedagogických pracovníků v DM 3, pro každou další výchovnou skupinu
+ 1 vychovatel,
- možnost zajištění nepřetržitého provozu u vybraných DM,
- zabezpečení nepřetržitého dohledu nad žáky pedagogickým pracovníkem a v případě
nočních služeb, při vyšším počtu ubytovaných, možnost výpomoci dalším pracovníkem
např. (bezpečnostním) – možnost zástupu v případě mimořádné situace,
- rozšíření účelu DM,
- další jednání na MŠMT ČR se týkala oblasti BOZ žáků ve vztahu k organizaci DM – byl
zopakován požadavek, aby byly definovány standardy dohledu nad žáky v rámci běžných
činností v DM – upozornění na to, že za stávajících podmínek je v řadě domovů
ohroženo zdraví a bezpečnost žáků, a také pracovníků – zejména při nočních službách,
kdy dohled v noci koná jeden - a většinou nepedagogický pracovník - někdy i nad více
než 150 žáky; MŠMT ČR jsme opakovaně upozornili, aby v dohledné době učinilo
odpovídající kroky k tomu, aby mohla být naplněna litera školského zákona a v DM
konali dohled nad ubytovanými jen pedagogičtí pracovníci (po dobu 24 hod.),
- diskutovány byly požadavky na stanovení celorepublikového normativu pro DM příp.
změn konstrukce krajských normativů – stávající jediný ukazatel, podle kterého jsou DM
financovány (tj. počet žáků) nemůže zohlednit další okolnosti jako např. zajištění
nepřetržitého provozu v DM při respektování zákoníku práce, potřebu dohledu
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pedagogickým pracovníkem 24 hod. denně, či provozu školského zařízení ve více
budovách nebo stanovení odpovídajícího počtu nepedagogických pracovníků, kteří
zajišťují v DM obslužnost, úklid a ostrahu – nezbytnost republikového normativu pro
DM,
- v rámci novely NV – Katalogu prací došlo k úpravě nejnáročnějších prací v jednotlivých
platových třídách vychovatelů - nutno od 1. 1. 2018 upravit pracovní náplně zejména
v 9. a 10. platových třídách; nepodařilo se prosadit náš požadavek, aby vychovatelé byli
zařazování až od 9. nebo vyšší platové třídy proto, aby mohl konat komplexní výchovnou
činnost specificky rozvíjející osobnost žáka – tedy pedagogickou diagnostiku (nesouhlas
MPSV a MS ČR),
- uskutečnila se výroční členská schůze dne 24. 2. 2017 v Hradci Králové, kdy vedle
základních dokumentů roku 2016 a schválení rozpočtu a plánu práce na rok 2017, byly
projednány návrhy na změnu legislativy vztahující se k DM, které by měly řešit
nejpalčivější problémy našich zařízení (hlavně novelu vyhlášky o DM) - příloha zápisu
členské schůze,
- uskutečnila se celostátní konference pracovníků DM a internátů opět s vyšší účastí než
v roce minulém a s pozitivním ohlasem (nebyly zaznamenány žádné připomínky k obsahu
ani organizaci),
- v rámci konference se úspěšně uskutečnily volby členů Kontrolní komise ADMIN ČR, z. s.,
- nepodařilo se realizovat podzimní výjezdní zasedání do Brna z důvodu zaneprázdněnosti
zástupců MŠMT ČR, kteří se jednání měli zúčastnit,
- pokračuje spolupráce s Komorou mládeže, poradním orgánem ministra školství, mládeže
a tělovýchovy pro oblast dětí a mládeže - zastoupení asociace v Komisi mládeže MŠMT ČR
– Mgr. F. Štěpán – prozatím bez konkrétních výstupů a výsledků směrem k DM,
- do roku 2018 zůstává úkol - zahájit jednání s Asociací krajů ČR.
Diskuse:
Bc. Pechová – informovala o stanovisku asociace k návrhu NIDV o systému vzdělávání
pedagogických pracovníků DM – přivítala iniciativu NIDV
- kritizovala skutečnost, že DM nebyly zařazeny do projektu - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování „Šablony“ (přes příslib MŠMT ČR), což vnímáme jako ztracenou
příležitost podpořit zvyšování kvality edukace; DM nejsou zařízením zájmového vzdělávání,
nýbrž organickou součástí systému středního vzdělávání, zejména v oblasti inkluze, prevence
rizikového chování i sociální práce; především v uvedených oblastech bychom uvítali
komplexní vzdělávací projekt pro vychovatele DM, aby bylo možné systémově zavést i v DM
pozice metodiků prevence rizikového chování, etopedů či sociálních pedagogů – a vychovatelé
by tyto činnosti mohli kvalifikovaně vykonávat,
Ing. Kosek – informoval o jednáních v Praze s vedoucími pracovníky MŠMT ČR a zástupci
zřizovatelů i poslanci, dále informoval o testování žáků dle nového „protikuřáckého zákona“
č. 65/20, v platném znění - § 21 odst. 1 – vyzvat osobu mladší 18-ti let podrobit se orientační
mu vyšetření nebo odbornému vyšetření může příslušník Policie ČR a strážník obecní
či městské policie při splnění podmínky uvedené v § 20 odst. 1, písm. d), tohoto zákona,
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Mgr. Kymličková – upozornila na složitost zajištění provozu menších školských ubytovacích
zařízení v kraji – přidělený rozpočet nepostačuje na standardní provoz, ale také upozornila
na to, že jejich zřizovatel je stále toho názoru, že o financování DM mají rozhodovat
zřizovatelé; s mírným optimismem hledí k novele vyhlášky, která by řadu problémů na DM
mohla vyřešit,
Mgr. Krabcová – informovala o jednáních s MŠMT ČR ohledně vypsání dotačních titulů (OP
VVV) pro školská zařízení z peněz EU; dle vyjádření Václava Velčovského, náměstek pro řízení
sekce operačních programů MŠMT ČR je v současnosti je připravována druhá vlna „šablon“
pro střední školy, kam by mohly také DM spadat (v jednání na MŠMT ČR) – předpokládaný
termín – konec roku 2018; pokud bude o tom kladně rozhodnuto, bude asociace ze strany
MŠMT ČR oslovena se žádostí o spolupráci na tvorbě věcného obsahu jednotlivých šablon tak,
aby jejich zaměření co nejlépe odpovídalo reálným potřebám těchto školských zařízení a
jednalo se tak
o efektivně vynaložené veřejné zdroje; v tomto programovém období
by v rámci šablon bylo možné uplatnit především o vzdělávání pedagogických pracovníků,
možnost vybavení studo-ven, odborných učeben apod.,
Mgr. Nekolová – poděkování Mgr. Krabcové za iniciativu ohledně projednávání dotačních
programů na MŠMT ČR, stejně tak Ing. Koskovi za aktivitu ohledně hledání podpory pro DM
u poslanců a zastupitelů;
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje předloženou
zprávu o činnosti a plnění plánu práce za rok 2017.
Hlasování: Z 31 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 31 členů

3) Projednání návrhu plánu práce na rok 2018
Předsedkyně Nekolová předložila návrh pánu práce na rok 2018.
Mezi hlavní priority Asociace na rok 2018 patří:
 pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních předpisech vztahujících
se ke školským ubytovacím zařízením s důrazem na dokončení novely vyhlášky
č. 108/2005 Sb. a na změnu financování DM, BOZ žáků a zařazování vychovatelů
do platových tříd (změna konstrukce stupnice platových tarifů), snížení míry přímé
pedagogické činnosti vychovatelů, zlepšení postavení ředitelů samostatných DM,
 iniciovat zahájení prací na návrhu „Koncepce DM“,
 ve spolupráci s NIDV vypracovat ucelenou koncepci systému dalšího vzdělávání vedoucích
pracovníků DM, vychovatelů a asistentů pedagoga,
 poskytovat metodickou pomoc členským organizacím zejména v oblastech: Podpory
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a GDPR,
 zahájit jednání s Asociací krajů ČR a s Asociací vychovatelů školských zařízení o vzájemné
spolupráci a koordinaci činnosti vůči státním orgánům,
 podílet se na organizaci a lektorském zajištění Celostátní konference pracovníků DM
a internátů ČR,
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pokračovat v organizaci dalšího vzdělávání vychovatelů formou seminářů, dílen apod.,
aktualizovat metodický materiál k pojetí práce DM s pracovním názvem „Kuchařka
pro DM“ a vydat jej pro potřeby členských organizací asociace,
 nadále rozšiřovat členskou základnu Asociace a propagovat její činnost, zejména v krajích
s nižším zastoupením,
 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.
Plánované akce:
- Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů – 2. - 3. 11. 2018, místo
konání: KÚ KHK
Úhrada účastnického poplatku za konferenci z prostředků ADMIN ČR, z. s. - pro 2 zástupce
členských organizací.
Jednání - členské schůze ADMIN ČR, z. s.
- 16. 2. 2018 – DMIŠJ, Hradec Králové (projednání čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrh
rozpočtu na rok 2018, plán hlavních úkolů na rok 2018, Programové prohlášení ADMIN ČR,
z. s. do roku 2022)
- 17. – 18. 5. 2018 - výjezdní zasedání: Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno,
Klášterského 4, 617 00 Brno; předpokládaný obsah: jednání se zástupci MŠMT ČR, výměna
zkušeností z práce DM v ČR
- 7. 12. 2018 – Praha: DM a ŠJ, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, Praha; předpokládaný obsah:
jednání se zástupci MŠMT ČR, NIDV, zkušenosti se zaváděním GDPR, výměna zkušeností
z práce DM
Vzdělávací akce spoluorganizované ve spolupráci se ŠZ pro DVPP v Hradci Králové:
- Vybrané kapitoly z práva pro vychovatele - 16. 2. 2018, lektor: JUDr. Jana Mahdalíčková
- Styly – jinakost v dnešní škole - 6. 4. 2018, lektor: Mgr. Martin Kaliba
- vzdělávací akce na druhé pololetí roku 2018 budou upřesněny.
Návrh témat z členských organizací: Inkluze v podmínkách školských zařízení, řešení krizových
situací s problémovými žáky, poruchy příjmu potravy a jejich dopady na zdraví žáka, asistent
pedagoga v praxi domovů mládeže,
Příloha č. 1 zápisu: Schválený plán práce ADMIN ČR, z.s. na rok 2018
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje předložený plán
práce pro rok 2018.
Hlasování: Z 31 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 31 členů

4) Projednání čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z.s. za rok 2017 návrhu rozpočtu pro rok 2018
Předsedkyně Nekolová předložila zprávu o hospodaření Asociace za rok 2017, provedla
analýzu příjmů a výdajů. Předložila návrh na sestavení rozpočtu pro rok 2018. Vzhledem
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ke zlepšenému hospodářskému výsledku za uplynulý rok není třeba navyšovat členské
příspěvky pro rok 2018 a můžou být zachovány příspěvky pro členské organizace (úhrada
vložného pro 2 zástupce každé členské organizace, úhrada jednoho vzdělávacího programu
pro 1 zástupce členské organizace).
Aktualizace metodického materiálu „Kuchařka pro DM“ bude financována za stejných
podmínek jako v roce 2017 tj. první sazba 375,- Kč/stránku – vlastní autorský dokumemt,
druhá sazba 200,- Kč/stránku /hodinu za zpracování materiálů, které budou mít charakter
výtahů z právních předpisů, uspořádání podkladů z metodických pokynů, aktualizovaných
vzorů, ale i technických stránek, anotace apod.
Příloha č. 2 zápisu: Čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z.s. za rok 2017 a schválený rozpočet pro rok
2018
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje zprávu
o hospodaření za rok 2017 a předložený rozpočet pro rok 2018.
Hlasování: Z 31 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 31 členů

5) Zpráva kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. o kontrole účetní závěrky za rok 2017
Členka kontrolní komise Mgr. Dostálová přednesla zprávu o kontrole účetní závěrky ADMIN
ČR, z. s. za rok 2017
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje předloženou
zprávu kontrolní komise o kontrole účetní závěrky za rok 2017.
Hlasování: Z 31 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 31 členů

6) Programovém prohlášení ADMIN ČR, z. s. do roku 2022
Předsedkyně Nekolová předložila návrh programového dokumentu ADMIN ČR do roku 2022,
jehož hlavním cílem je: reprezentovat a prosazovat zájmy členských asociací ve vztahu
k významným partnerům zejména v oblastech: vzdělávací politika a dlouhodobý rozvoj,
financování a společenské postavení pracovníků ve školství, další vzdělávání, dotační
a projektové programy. Jsou v něm stanoveny priority ve 4 zásadních oblastech a to v oblasti
legislativy, financování DM, dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
ČR, dotačních a projektových programů ve vazbě na DM a postavení pracovníků školských
ubytovacích zařízení, včetně specifické role ředitelů a dalších vedoucích pracovníků.
Příloha č. 3 zápisu: Programové prohlášení ADMIN ČR, z.s.
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje Programové
prohlášení ADMIN ČR, z.s.do roku 2022.
Hlasování: Z 31 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 31 členů

7) Informace zástupců ADMIN ČR, z. s. v KR UNIE CZESHA
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Praha – Ing. Jan Kosek, zasedání neproběhlo, zástupce v kontaktu se zastupiteli v Parlamentu
ČR – snaha o podporu záměrů ADMIN ČR,
Jihočeský kraj – zasedání 29. 11. 2017, Bc. L. Pechová - informace o přípravě novely vyhlášky
108/2005 Sb., podpora potvrzena ze strany zřizovatele i ze strany zástupců jiných asociací,
kteří jednali na MŠMT o reformě financování regionálního školství,
Ústecký kra j- KR CZESHA se schází 4 x ročně, zástupkyně ADMIN Mgr. A. Kymličková
pravidelně informuje o problematice domovů mládeže, uskutečněna schůzka se zástupkyní
zřizovatele k problematice DM v kraji,
Liberecký kraj – Mgr. J. Mužíček – KR se zatím nesešla,
Královéhradecký kraj – Mgr. S. Nekolová – setkání se konají zpravidla 2x ročně, pravidelné
předávání informací o aktuálních problémech DM, podpora DM ze strany zřizovatele,
Jihomoravský kraj - Mgr. D. Fiala – na pravidelných zasedáních je ze strany našeho zástupce
připomínána aktuální problematika domovů mládeže,
Zlínský kraj – Bc. J. Kašparová- zaslán zápis z posledního zasedání KR, pokrok v řešení
problematiky domovů mládeže zmiňován v úvodu, podpora ze strany předsedy KR CZESHA,
Středočeský kraj – Bc. R. Slováková – písemná zpráva, prozatím nebyla na žádné jednání KR
přizvána.
Karlovarský kraj - p. V. Hrkalová – taktéž dosud nebyla na žádné jednání KR přizvána,
Pardubický kraj – Mgr. Bc Alena Krabcová – KR nezasedá – nebyla dosud ustavena (chyběl
předseda), zástupkyni údajně chybí pověření – bude opětovně zasláno,
Moravskoslezský kraj – Mgr. Martin Klimeš - písemné sdělení - nemá žádné zprávy
o fungování KR v regionu (nutno prověřit nové pověření po Bc. Janě Tatalákové, která funkci
složila).
Závěr: Zástupcům v KR CZESHA, kteří se neúčastnili členské schůze, byla zaslána žádost
o zaslání zprávy. Informace chybí z kraje Vysočina (Mgr. J. Kučírková), z Olomouckého kraje
(Mgr. L. Chytilová).
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. bere na vědomí informace
zástupců ADMIN ČR, z.s. v KR UNIE CZESHA. Členská schůze ADMIN ČR, z. s. ukládá
předsedkyni ADMIN ČR prověřit jmenování zástupců asociace v kraji Pardubickém
a Moravskoslezském a informovat předsedu UNIE CZESHA o nepřizvání jmenovaných
zástupců na jednání KR v krajích: Karlovarském, Středočeském.

8) Různé
Mgr. Fiala – informace k GDPR - General data protection regulation – jednotná a komplexní
právní úprava ochrany osobních údajů v EU:
- nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů od 25. 5. 2018,
- dle vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů bude následovat 2 roky přechodné
období (bez drastických pokut),
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-

-

GDPR přináší nově zejména tzv. princip „zodpovědnosti“ - všichni správci a zpracovatelé
údajů jsou povinni zavést veškerá technická, organizační a procesní opatření v souladu
s GDPR (bez ohledu na velikost),
nové povinnosti správců a zvýšení jejich odpovědnosti, nová práva subjektů, zvýšení
sankcí a hlavně povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů
v JmK si to vzalo na starost Středisko služeb školám, které nabídne pověřence pro několik
škol, školských zařízení (měsíčně za 1000 až 5000 Kč dle počtu zájemců) a zároveň
provede audit v každé z organizací a zavede systém nový (jednorázově za 5-10 tisíc Kč).

Mgr. Nekolová - doplnění informací ke GDPR - nejedná se o novou věc nebo zásadní změnu:
- základní znak ochrany osobních údajů podle obecného nařízení je kontinuita,
- Nařízení EU navazuje na Směrnici EU 95/46/ES podle které vznikl zákon 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů; např. jsou používány stejné definice klíčových pojmů (osobní
údaj, subjekt údajů, zásady zpracování), pravidla jsou ale pro správce a zpracovatele
podrobnější než ve směrnici, správcům jsou ukládány některé nové povinnosti
(ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, jmenování
pověřence),
nařízení reaguje také na nové technické prostředky a technologie (šifrování, obnova
dostupnosti, pravidelné testování a hodnocení účinnosti zavedených opatření), práva
subjektu údajů jsou zachována a nově upravena podrobněji,
- odpovědnost školy nebo školského zařízení jako správce osobních údajů (čl. 24 a 25
nařízení):
- škola nebo školské zařízení, zastoupené ředitelem …, jako správce osobních údajů nese
odpovědnost za to, že zpracovává osobní údaje dětí, žáků, jejich zákonných zástupců
a zaměstnanců v souladu s nařízením EU - tuto odpovědnost nelze přenést na někoho
jiného.
- škola či školské zařízení jako správce osobních údajů má zpracovaný přehled osobních
údajů, které zpracovává na základě zákona a které na základě informovaného souhlasu,
viz Směrnice kapitola 2,
- správce osobních údajů má stanovena technická a organizační opatření k ochraně
osobních údajů, viz Směrnice kapitola 11,
- škola či školské zařízení zpracovávají pouze takové osobní údaje, jež jsou pro její činnost
nezbytné a také po nezbytně nutnou dobu,
- pověřenec pro ochranu osobních údajů:
- pověřence jmenuje ředitel školy či školského zařízení, který s ním uzavírá pracovní poměr
(pracovní smlouva nebo dohoda) nebo s externě spolupracujícím smlouvu o poskytování služeb.
- v katalogu prací je již nová pracovní pozice: referent správy osobních údajů 2. 10. 34,

zahrnující též činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého musí každá škola
a školské zařízení jmenovat - rozmezí od 10. – 13. platové třídy,
- Závěrem: pokud školské zařízení doposud dodržovalo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, má většinu povinností daných nařízením EU již splněnu.
Mgr. Nekolová
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- dále seznámila se stanoviskem MŠMT ČR k přijímacímu řízení do DM od školního roku
2018/19 v rámci správního řízení – stručný výtah:
„Přijímání žáků do domovů mládeže a internátů musí probíhat podle správního řádu. Správní
řád v § 1 odst. 2 stanovuje, že se použije, pokud zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení
nestanoví jinak. Školský zákon stanoví, kdy se správní řád nepoužije v § 183 odst. 1, přičemž
zde není přijímání žáků do domovů mládeže a internátů uvedeno, a contrario tedy se na ně
vztahuje použití správního řádu. Ředitel tedy rozhoduje o přijetí žáka do domovů mládeže
a internátů v postavení orgánu rozhodujícího v oblasti státní správy a tím spadá pod
působnost správního řádu jak je uvedena v § 1. Při správním řízením se postupuje
ve zjednodušené formě, tedy není nutné vyhotovit podle § 68 správního řádu odůvodnění
pro žádosti, kterým se vyhoví. Pouze v případě nepřijetí se používá správní řád v plném
rozsahu.
Při rozhodování o přijetí musí ředitelé domovů mládeže a internátů rozhodovat podle
správního řádu a přitom se řídit vyhláškou 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízení a školských účelových zařízení, která v § 4 odst. 1 a § 8 odst. 1 stanovuje, k čemu se
přihlíží při přijímání žáka do domovů mládeže a internátů. Již podle vyhlášky 108/2005 Sb.
je povinnost dle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 3 písemně vyrozumět zákonného zástupce či zletilého
žáka, nemělo by tedy dojít ke zvýšení administrativní náročnosti v souvislosti s doručováním.“
-

upozornila na změny legislativy platné pro rok 2018:
 od 1. 1. 2018 platí nové NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě č. 341/2017 Sb., kam spadá i rezort školství,
- toto NV zcela nahrazuje dosud platné NV č. 564/2006 Sb. - nové NV přebírá v plném
rozsahu dosavadní principy této právní úpravy,
- stanoví platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě uvedené
v přílohách č. 1 až 6 s tím, že v příloze č. 1 jsou nepedagogičtí pracovníci, v příloze č. 5
pedagogičtí pracovníci. - výše platových tarifů se v porovnání s NV č. 564/2006 Sb.
pro nás nemění,
 novela NV č. 399/2017 Sb., katalog prací – účinnost od 1. 1. 2018 - na základě novely
nutno přistoupit k aktualizaci pracovních náplní pro vychovatele zejména v 9. a 10. platové
třídě;
- v 8. platové třídě došlo pouze k vypuštění slov zájmové vzdělávání v 1. větě;
- v 9. platové třídě – Provádí komplexní vychovatelskou činnost ve školách a školských
nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků
i studentů nebo specificky rozvíjející jejich osobnost včetně usměrňování variantních
výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou
aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje
při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.
- v PT 10. - Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená
na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně
navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání
školy, školského nebo jiného zařízení a tvorby a průběžné aktualizace individuálních
9

vzdělávacích plánů; nové je využitím IVP dle metodiky MŠMT (projevy rizikového
chování)
 změna vyhlášky o specifických zdravotních službách obsahuje mj. zdravotní prohlídky
ve školství podle vyhlášky č. 79 /2016, § 60 riziková práce,
- změny pouze u kategorie 2 tzn.: když pracovníci v DM konají práci ve směnném
provozu, včetně nočních směn – dosud termín prohlídky 1x za rok, nyní 1 x za 2 roky,
- u pracovníků, kteří konají pouze noční služby v jednosměnném provozu je tato práce
vyhodnoceno jako závažné riziko - tyto práce spadají do 3. kategorie – preventivní
prohlídka 1x za rok - pokud dosud nemáte tyto pracovníky zařazeny do kategorie 3,
je nutno neprodleně v součinnosti s bezpečnostním technikem provést novou
kategorizaci a zaslat ji na HKES; po ukončení těchto rizikových prací musí následovat
tzv. následná preventivní lékařská prohlídka a při ukončení pracovního poměru
výstupní prohlídka,
- POZOR - změny termínů periodických prohlídek platí až od 15. 12. 2017, kdo byl
na prohlídce před 15. 12. 2017 – musí následnou periodickou prohlídku absolvovat
ještě v původním termínu tj. 1x za rok – tedy podle starého předpisu,
- frekvence prohlídky 1 x za 2 roky se bude vztahovat i na pracovníky konající noční
služby v rámci DČ,
- nové je také to, že po nemoci delší než 8 týdnů – mimořádná prohlídka neprodleně,
před vykonáváním činnosti (neměli by ani do práce po takto dlouhé nemoci nastoupit
– nejdříve preventivní prohlídka),
- po dlouhodobé nepřítomnosti delší než 6 měsíců (neplacené volno, rodičovská
dovolená) – mimořádná prohlídka do 5 dnů,
- jen upozorňuji, že mimořádná prohlídka není prohlídka periodická, pouze při souběhu
termínů obou prohlídek do 90 dnů lze obě prohlídky sloučit,


k datovým schránkám - školy a školská zařízení spadají od 1. 7. 2017 pod orgán
veřejné moci
- je povinností obsah datových schránek pravidelně kontrolovat min. 2x týdně – avízo
nové zpráva na mobil-SMS nebo e-mailovou upomínku,
- seznam osob se zřízenou datovou schránkou http://seznam.gov.cz/ovm/
welcome.do
- přijímání žádostí o přijetí, zasílání rozhodnutí o (ne)přijetí rodičům do datové
schránky, - orgán veřejné moci má tyto dokumenty doručovat přednostně jak
právnickým, tak fyzickým osobám, do datové schránky, pokud jí mají zřízenu.

9) Usnesení z jednání valné hromady konané dne 16. 2. 2018
Členská schůze ADMIN ČR, z. s. bere na vědomí:
- informace zástupců ADMIN ČR, z.s. v KR UNIE CZESHA
Členská schůze ADMIN ČR, z. s. ukládá:
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- předsedkyni ADMIN ČR prověřit jmenování zástupců asociace v kraji Pardubickém
a Moravskoslezském a informovat předsedu UNIE CZESHA o nepřizvání jmenovaných zástupců
na jednání KR v krajích: Karlovarském, Středočeském.

Valná hromada schvaluje:
1) Zprávu o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. v minulém období
2) Zprávu o hospodaření ADMIN ČR, z. s. k 31. 12. 2017
3) Rozpočet ADMIN ČR, z. s. na rok 2018
4) Plán práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2018
5) Zprávu kontrolní komise o kontrole účetní uzávěrky za r. 2017
6) Programové prohlášení ADMIN ČR, z.s.do roku 2022
Členská schůze ukládá:
Členům do 31. 3. 2018
- formulovat dotazy k aktuálním problémům DM a zaslat je k rukám předsedkyně
ADMIN ČR, z. s.,
- zaslat náměty na obsahové zaměření programu Celostátní konference pracovníků DM
a internátů konané ve dnech 2. - 3. 11. 2018.
Předsedkyně Mgr. Nekolová ukončila jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s. a poděkovala
přítomným za účast.
Příloha č. 1 - Schválený plán práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2018
Příloha č. 2 - Čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z. s. za rok 2017 a schválený rozpočet na rok 2018
Příloha č. 3 - Programové prohlášení ADMIN ČR, z. s. do roku 2022
V Hradci Králové dne 28. 2. 2018
Zapsala. Mgr. Sylva Nekolová
Ověřila: Bc. Lída Pechová
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