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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 17. – 18. 5. 2018 

Č. j. : 10/2018 

Místo konání:       DM a zařízení školního stravování Brno, Klášterského 4   

Zahájení jednání:                         17. 5. 2018  13,00 hod. 

Ukončení jednání:                       18. 5. 2018  12,00 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 za uplynulé období, kontrola usnesení z minulého jednání  

3) Zpráva garanta zastoupení členů OS ADMIN ČR v KR Unie CZESHA, informace zástupců 

asociace o činnosti jednotlivých KR Unie CZESHA v uplynulém období 

4) Aktuální témata v oblasti školské legislativy: připravované změny zákona o pedagogic-

kých pracovnících, reforma financování regionálního školství atd. 

5) Testování žáků na NL z pohledu „protikuřáckého zákona“  

6) Systém managementu jakosti v DM   

7) Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb.                                 

8) GDPR v podmínkách školských zařízení 

9) Usnesení členské schůze 

První blok jednání: 

1) Zahájení jednání 

Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné 

členy, hosty a zrekapitulovala jednotlivé body jednání. Všichni přítomní členové schválili 

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Předsedkyně asociace zmínila, že na 

jednání pozvala Mgr. Martu Starou z MŠMT ČR, která se na poslední chvíli z jednání ze 

zdravotních důvodů omluvila s tím, že nejdůležitější informace vztahující se k legislativním 

změnám předala Mgr. Nekolové. 

Předsedkyně asociace dále přivítala mezi přítomnými nové členské organizace: 

- Střední škola zemědělská, Přerov - zástupce: Helena Zrnková 

- Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace - zástupce: 

Bc. Věra Moravcová  

http://www.domovy-mladeze.cz/
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- Střední škola desingu a módy, Prostějov – zástupce: Andrea Ondrouchová  

2) Zpráva o činnosti za uplynulé období, kontrola usnesení z minulého jednání  

Předsedkyně Nekolová zrekapitulovala hlavní body činnosti asociace a usnesení z jednání dne 

2. 2018. Přednesla zprávu o činnosti. 

Zpráva o činnosti – hlavní témata za uplynulé období 

Klíčová témata: 

Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb. 

Financování DM 

Přijímání na DM ve správním řízení 

Šablony pro DM 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na úrovni ČR 

Připomínkování legislativních návrhů 

- Projednávání úprav novely vyhlášky před tím, než v paragrafovaném znění půjde do vnějšího 

připomínkového řízení. Její schválení je pro nás jednoznačnou prioritou, platí, že její schválení 

jednoznačně zlepší podmínky pro naši výchovnou práci v DM, zajistí odpovídající personální 

obsazení domovů po celou dobu jejich provozu pedagogickým pracovníkem, který by 

zajišťoval zákonný pohled nad žáky 24 hod. denně, jak nám ukládá ŠZ a napomůže k vyrovnání  

neoprávněných mezikrajových rozdílů. 

- Předání zásadního požadavku na MŠMT ČR k úpravě vzorce pro stanovení nepedagogických 

pracovníků DM tak, aby mohla být plněna všechna ustanovení vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání žáků a mladistvých. Zvláště máme na mysli pracovníky pro hygienu a úklid - 

zejména z důvodu podfinancování výkonů souvisejících s požadavky na úklid a hygienu 

prostředí např. tím, že nezohledňuje normování úklidových prací dle § 22 této vyhlášky -  

těmito pracemi nemohou být zaměstnáváni žáci ani pedagogičtí pracovníci domovů mládeže – 

viz např. vyhláška č. 288/2003 Sb., která stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat z důvodu 

přípravy na povolání. Dále jsme upozornili na potřebu zohlednit zejména u samostatných DM 

počet pracovišť, náročnost provozu, rozsah vedené agendy tj. např. potřebný počet 

pracovníků zajišťujících také údržbu, správu a ostrahu majetku, BOZ a PO, ale i ekonomiku, 

personalistiku, mzdy a investiční činnost a nově např. i GDPR. 

- Projednání přijímání žáků do DM a internátů ve správním řízení od školního roku 2018/19 

K tomu bylo vydáno jednoznačné stanovisko MŠMT ČR: „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 



3 

 

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 nyní podle vyhlášky 108/2005 Sb. 

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.“ 

V rozhodnutí o přijetí na DM či internát (vždy se přijímá pouze na jeden školní rok) musí být 

poučení:  Vzhledem k tomu, že nejsou dotčena práva žadatele o ubytování, nelze podat 

odvolání proti tomuto rozhodnutí (institut tzv. zkráceného správního řízení). Pro žadatele 

existuje však ochrana soudního přezkumu správního rozhodnutí stanovená v § 65 odst. 1 

správního řádu.  

Příloha č. 1 zápisu: Informace k přijímání do domovů mládeže a internátů ve školním roce 

2018/19 

-  Projednání  dotačních titulů – „šablon“ (OP VVV) pro školská zařízení z peněz EU - jednání               

s panem Václavem Velčovským, náměstkem pro řízení sekce operačních programů MŠMT ČR – 

poděkování za iniciativu Mgr. Aleně Krabcové.  

Připravuje se druhá vlna „šablon“ pro střední školy, kam mají spadat i DM - 2. pol. roku. Hlásit 

se budou moci jednotlivá školská zařízení (po vyplnění jednoduchého dotazníku).  

Úkol pro asociaci ze strany MŠMT ČR: tvorba 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: vzdělávání pedagogických pracovníků, možnost vybavení 

studoven, odborných učeben, zřízení nových pozic např. výchovných poradců, sociálních 

pedagogů atd. 

- Na MŠMT ČR zaslány podklady za ADMIN ČR, z.s.  k Dlouhodobému záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy na úrovni ČR – jako východisko: Programového zaměření ADMIN, 

které jsme schválili v únoru 2018. Nutno se aktivně zapojit i do tvorby Dlouhodobých záměrů 

na úrovni krajů. 

- Dále jsme např. připomínkovali za asociaci návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělob-

rádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, jehož cílem je navýšit příspěvek za výkon specializovaných činností 

pedagogického pracovníka a zavést příplatek za výkon práce třídního učitele. Doplnili jsme 

k tomu také zavedení příplatku i pro skupinového vychovatele v DM.  

- Opakovaně byl na MŠMT ČR urgován požadavek na vydání vyhlášky o BOZ žáků. Důraz 

kladen zejména na definování standardů dohledu nad žáky v rámci běžných činností v DM – 

jinými slovy, jde o konkretizaci podmínek, za nichž lze dohled nad nezletilými považovat  za 

dostatečný, při vyhodnocení základních rizik té, které situace v DM. Opakované upozornění 
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mj. na to, že za stávajících podmínek je v řadě domovů ohroženo zdraví a bezpečnost žáků, ale 

také pracovníků – zejména při nočních službách, kdy dohled v noci koná jeden - a většinou 

nepedagogický pracovník – třeba nad více než 150 žáky.   

Ad 3) Zpráva garanta zastoupení členů OS ADMIN ČR v KR Unie CZESHA, informace zástupců 

asociace o činnosti jednotlivých KR Unie CZESHA v uplynulém období 

Zlínský kraj,  Bc. Jana Kašparová 

Krajská rada CZESHA se v letošním školním roce neuskutečnila, poslední jednání bylo v červnu 

roku 2017. 

Jihomoravský kraj, Mgr. Dalibor Fiala – jednání cca 1x za půl roku, posledního zasedání 19. 9. 

2017 se nezúčastnil 

Královéhradecký kraj, Mgr. Sylva Nekolová - jednání probíhají 2x ročně; zástupci asociací 

informují o hlavních problémech asociací a snaží se sjednocovat postupy směrem ke zřizovate-

li, který však v současnosti řeší zejména konkurzy a slučování škol. 

Středočeský kraj, Mgr. Radka Slováková - dosud neobdržela pozvání KR Středočeského kraje. 

Kraj Praha, Ing. Jan Kosek – jednání jsou nepravidelná  

Liberecký kraj, Mgr. Josef Mužíček - předseda KR Czesha svolává jednání většinou na porady 

ředitelů, kontaktován po jednání v Hradci Králové kvůli chystané novelizaci vyhlášky 108/2005 

Sb. 

Ústecký kraj, Mgr. Aleša Kymličková - KR CZESHA se schází 4 x ročně, zástupkyně asociace 

pravidelně informuje o problematice DM; uskutečněna schůzka také se zástupkyní zřizovatele 

Jihočeský kraj, Bc. Ludmila Pechová - velmi dobře fungující spolupráce na úrovni kraje, vzá-

jemné a průběžné předávání informací a vyjasňování stanovisek mezi asociacemi a zřizovate-

lem 

Informace chybí z následujících krajů nebo na jednání KR nejsou naši zástupci zváni:  

- kraj Vysočina, zástupce Mgr. J. Kučírková,  

- Pardubický kraj, zástupce Mgr. Alena Krabcová - KR není ustavena,  

- Olomoucký kraj -  nové jmenování: výměna za Mgr. L. Chytilovou - Mgr. Alena Nádvorníková,  

vedoucí vychovatelka SZdŠ a VOŠ zdrav. E. Pöttinga Olomouc, 

-  obdobně v Karlovarském kraji návrh na výměnu dosavadního zastoupení paní Vladimírou 

Hrkalovou za Mgr. Hanu Volánkovou, ředitelku DM, Karlovy Vary,   

- Moravskoslezský kraj. Mgr. Martin Klimeš, SPŠ a OA Bruntál – prověřit, zda bylo odesláno  

pověření  

- Plzeňský kraj -  dosud nezastoupen, jediný člen Střední škola Rokycany, p. Dagmar 

Pavelková, bude s ní jednáno o možném zastoupení v KR 

           Závěr:  

Pro sjednocení postupu v jednotlivých krajích doporučujeme zorganizovat pracovní schůzky 

členů ADMIN ČR v regionu, přizvat na ně zástupce odboru školství kraje. Témata jednání: 
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podpora vzdělávání vedoucích pracovníků a pedagogů DM, správní řízení v DM, katalog prací -  

zařazení vychovatelů do platových tříd (doporučení MŠMT ČR – 8. PT pro začínající 

vychovatele), zkušenosti s inkluzí, výměna zkušeností v dalších oblastech atd. 

Bylo přijato následující usnesení:  

Členská schůze schvaluje změnu zastoupení v Karlovarském kraji - namísto paní Vladimíry 

Hrkalové jmenuje zástupkyní asociace  paní Mgr. Hanu Volánkovou, ředitelku DM, Karlovy Vary 

a v Olomouckém kraji, kde Mgr. Chytilovou byla jmenována Mgr. A. Nádvorníková, vedoucí 

vychovatelka SZdŠ a VOŠ zdrav. E. Pöttinga Olomouc. 

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 místopředsedkyni ADMIN ČR, z.s. Bc. Pechové 

prověřit možnost zastupování asociace v Plzeňském kraji p. Dagmmar Pavelkovou a 

informovat předsedu UNIE CZESHA Ing. Zajíčka o nepřizvání jmenovaných zástupců na 

jednání KR v krajích: Karlovarském, Středočeském, Pardubickém a Moravskoslezském. 

Usnesení bylo přijato jednohlasně. 

Ad 4) Aktuální témata v oblasti školské legislativy: připravované změny zákona o pedagogic-

kých pracovnících, reforma financování regionálního školství atd. 

-  Reforma financování regionálního školství – názor odborníků i všech asociací sdružených 

v Unii CZESHA je, že reforma musí být spuštěna a že v každém případě přinese zlepšení 

ekonomických podmínek ve školství. MŠMR ČR bude znovu realizovat „kolečko“ po krajích, 

kde bude informovat o reformě financován. 

Školský výbor Parlamentu pod vedením p. Václava Klause ml. odhlasoval bez rozpravy odklad 

reformy o 2 roky s tím, že není dostatečně připravena – pro odklad hlasovali ve shodě poslanci 

ANO, SPD a část poslanců ODS, přitom Tripartita, kde byl i předseda vlády v demisi p. Babiš, 

schválila navýšení rozpočtu školství pro rok 2019 o 30 mld., kde jsou i tak potřebné peníze pro 

zmiňovanou reformu ve výši cca 12 mld. Kč, dále je v této částce počítáno např. s navýšením 

rozpočtu VŠ a platů pro pedagogy o 15%, pro nepedagogy 10%  včetně vyšších specializačních 

příplatků a příplatků za třídnictví. 

- Filosofie navyšování platů ve školství: 

V roce 2021 – předpoklad průměrného platu pedagogů 47 tis. Kč tj. 150 % průměrné mzdy 

pedagogů z roku 2017 nebo 130 % průměrné mzdy v ČR. 

MŠMT ČR si dalo za úkol vyrovnat mezikrajové rozdíly zejména u nepedagogů, dále se bude  

snažit při navyšování platů nedávat vše do tarifů, ale např. 5 %  navýšení dát do nenárokových 

složek platu. 

Uvažuje o úpravě deformované stupnice platových tarifů - návrat ke 12-ti stupňové tabulce – 

více zohlednit zkušenost, délku praxe, více zvýraznit rozdíly mezi platovými třídami tj. 

náročnost práce – podpora myšlenky, aby v budoucnu bylo odměňování pracovníků ve školství 

dle jedné 12stupňové tabulky (pedagogové i nepedagogové) 
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- Novela zákona o pedagogických pracovnících: 

Navýšení specializačních příplatků, rozšíření počtu specializačních činností včetně kariérového 

poradce, podpora uvádějících učitelů, zvýšení příplatků za třídnictví a snížení rozsahu přímé 

pedagogické činnosti výchovných poradců a metodiků prevence (doufejme, že i v DM). 

Zvyšování požadavků na asistenty pedagoga ve školách - pomocný asistent bude mít jiný počet 

hodin kurzu než ten, který se více podílí s učitelem na výuce. Pro tyto asistenty je současný 

120 hodinový kurz nedostatečný a bude muset absolvovat alespoň pedagogické minimum 

v rozsahu 250 hodin s tím, že minimum dosaženého vzdělání na tuto pracovní pozici je 

maturitní zkouška. Absolventi SPgŠ jsou na tuto pozici kvalifikovaní. 

Návrh na snížení počtu asistentů pedagoga ve třídách - asistent pedagoga je na třídu a měl by 

být sdílený, počet bude snížen z maximálního počtu 4 na 3.   

Upozornění ČŠI, že nejsou ve školách řešeni nadaní žáci - bude muset být upraven § 16 škol-

ského zákona. 

Změny v akreditacích: budou se akreditovat kurzy ke zvýšení kvalifikace a jejímu rozšíření – 

ostatní se akreditovat nebudou. Tímto krokem se sníží počet požadavků k akreditaci vzděláva-

cích programů. 

- Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a 

školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu, Č.j.: MSMT-6440/2018 

– květen 2018: str. 14 - vychovatel v DM - nově upraveno 8. platová třída - začínající 

vychovatelé vykonávající činnost ve spolupráci s uvádějícím vychovatelem (materiál zveřejněn 

na webu asociace). 

Bylo přijato následující usnesení:  

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. podporuje usnesení NR Unie školských asociací CZESHA a 

nesouhlasí s odkladem tzv. reformy financování regionálního školství“ a trvá na tom, aby 

byla zahájena od 1. 1. 2019 s plným finančním pokrytím. 

Hlasování:  

Z 35 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 35 členů.   

Ad 5) Testování žáků na návykové látky z pohledu „protikuřáckého zákona“ – Ing. Kosek 

Na základě školení lektora Mgr. Jaroslava Šejvla k problematice testování návykových látek dle 

nového „protikuřáckého zákona, kterého se Ing. Kosek za asociaci zúčastnil, vyvodil následující 

závěry: 

DM dle současné legislativy není oprávněn provádět testování při podezření na užití 

návykových látek u ubytovaných - pedagog provádějící testování, by se dle přednášejícího 

svým počínáním dostal do rozporu se zákonem, protože není vyjmenován mezi oprávněnými 

osobami 

Doporučený postup v případě, že žák je jednoznačně pod vlivem NL a to nezanedbatelným 

způsobem - tedy tehdy, když skutečně hrozí nějaké riziko nebo je k tomu jiný důvod zvláštního 

zřetele: 
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- při podezření na ovlivnění žáka psychotropní látkou nebo alkoholem ihned volat ZZS; 

tam sdělit pouze to, že dítě, žák nebo nezletilý student má nevolnost neznámé příčiny, 

velké bolesti hlavy a že jako pedagog - nelékař požadujete odborné vyšetření, protože 

nedokážete posoudit, jestli se nejedná o životu nebezpečný stav. Hovory se nahrávají, ZZS 

přijede 

- neprodleně informovat zákonné zástupce; 

- při nezájmu zákonných zástupců o řešení věci, neprodleně řešit kontaktováním OSPOD 

s tím, že rodiče nemají dostatečný zájem o zdravotní stav svého dítěte; 

- neprodleně informovat Policii ČR; 

- při nezájmu Policie je vhodné připomenout, že hlásíte podezření ze spáchání trestného 

činu prodeje NL nezletilému žákovi (to zpravidla pomůže); pokud se nesetkáte 

s pochopením, doporučuje požádat o kontakt na nadřízeného policejního důstojníka a na 

inspekci Ministerstva vnitra (to již pomůže zaručeně, protože všechny hovory s policií na 

lince 158 jsou rovněž nahrávány a následně nadřízenými konkrétní služebny 

vyhodnocovány a archivovány). 

Ad 5) Systém managementu jakosti v DM – Mgr. Dalibor Fiala  

 Seznámení se základními zásadami systému managementu v podmínkách školského zařízení: 

- popis systém kvality managementu jakosti obecně tak, jak jej stanovuje norma ISO 

9001:2016 

-  ukázka základního rozdělení na jednotlivé činnosti na procesy v organizaci a srovnání 

s činnostmi v DM 

- na příkladech bylo dokumentováno řízení dokumentů v DM (nařízení ředitele, postupy, 

směrnice, záznamy, formuláře) a také byl vysvětlen a ukázán přístup k řešení opakujících se 

procesů ve školském zařízení (viz příklad BOZP) 

- prezentace z přednášky a příklady dokumentů viz přílohy zápisu č. 2 a 3 

Ad 6) Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., přijímání na DM v rámci správního řízení – Mgr. Sylva 
Nekolová             

Novela vyhlášky 108/2005 Sb., 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 červnu 2018 

má jít do vnějšího připomínkového řízení, které samozřejmě může do obsahu návrhu 

zasáhnout. 

Hlavní teze návrhu novely se týká následujících opatření: 

- snížení počtu žáků a studentů ve výchovné skupině o 3 tzn. nejvyšší počet žáků ve skupině 

je 27 žáků s tím, že zřizovatel může povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků ve výchovné 

skupině do počtu 3 za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě 

poskytovaných služeb a jsou splněny podmínky BOZ; 
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-  úprava pravidel pro tvorbu výchovných skupin: pokud je v DM jedna výchovná skupina, je 

nejnižší počet žáků a studentů v této skupině 20; pokud jsou v DM dvě a více skupin, je 

nejnižší průměrný počet žáků a studentů ve skupině 15; 

- zrušeno vytváření výchovných skupin odděleně pro žáky SŠ a studenty VOŠ – jeden 

normativ pro všechny; 

- je-li ve skupině zařazeno více než 5 žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 školského 

zákona, je nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině 24 – tento počet nelze zvýšit; 

- DM má nejméně 3 pedagogické pracovníky, pro každou další výchovnou skupinu + 1 

vychovatel; 

- každou výchovnou skupinu vede jeden vychovatel; 

- v každém DM je pedagogický pracovník vykonávající specializovanou činnost prevence 

sociálně patologických jevů; 

- v průběhu celého dne vykonávají dohled na žáky a studenty pedagogičtí pracovníci; 

v době od 22 do 06 hod., kdy neprobíhá vyučování, a je-li počet přítomných žáků a 

studentů na domově vyšší než 60, vykonává dohled souběžně další zaměstnanec domova, 

který nemusí být pedagogickým pracovníkem (např. bezpečnostní pracovník) - možnost 

zástupu v případě mimořádné situace; 

- možnost zajištění nepřetržitého provozu u vybraných DM, pokud je v místě více DM 

jednoho zřizovatele;  

- rozšíření účelu DM:  DM umožňuje ubytovaným organizováním zájmových činností 
naplnění jejich volného času se zaměřením na aktivní odpočinek a rozvoj jejich schopností a 
zájmů; DM zajišťuje podmínky pro kvalitní přípravu na vyučování; 

- DM lze zrušit k 31. 8. pokud klesne počet ubytovaných žáků a studentů pod 20 nebo na 
bezprostředně následující školní rok není k ubytování přijato alespoň 20 žáků a studentů, a 
pokud zřizovatel zajistí ubytovaným nebo přijatým žákům a studentům náhradní ubytování. 

Diskuse: 
- všeobecná podpora novely v celém rozsahu u všech zúčastněných členských organizací 

asociace!! 

- většina přítomných je proti tomu, by se zvyšovala částka za úhradu bydlení, jak navrhovala 

Mgr. Krabcová, podpora myšlenky rovného přístupu ke vzdělání z bohatých i sociálně slabších 

rodin, kdy žák díky dotovanému ubytování má možnost studovat obor, který ho zajímá, přes-

tože není v regionu jeho bydliště nebo v přiměřené „dojížďkové“ vzdálenosti. 

 
Ad 7) GDPR v podmínkách školských zařízení – Bc. Kašparová Jana 

Seznámení s postupnými kroky zavedení GDPR na domově mládeže: 

- revize všech dokumentů nezbytných pro provoz 

- zabezpečení dokumentů v listinné i elektronické formě 

- zabezpečení výpočetní techniky 

- změna v nakládání s citlivými údaji 

- odpovědnost jednotlivých pracovníků (čistý pracovní stůl, zamykání, obměna hesel v PC) 

- spolupráce s pověřencem pro GDPR 
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- ukázka zpracované dokumentace pro konkrétní zařízení 

-  ukázky materiálů a dokumentů k GDPR v DM byly účastníkům jednání předány v listinné 

podobě 

Ad 8) Různé 

Zkušenosti z kontroly ČŠI na domově mládeže v Kroměříži – Bc. Kašparová Jana: 

  - příprava dokumentů před zahájením (ŠVP, VŘDM) 

  - důraz kladen na soulad dokumentů s platnou legislativou 

  - BOZ na domově mládeže, podepsaná seznámení s dokumenty, včetně provozu školní 

jídelny, poučení, zápisy poučení o bezpečném chování o prázdninách v denících skupin, 

poučení před akcemi konanými mimo prostory domova 

  - spolupráce se školou, rodiči 

Zkušenosti s přijímáním v rámci správního řízení v Pardubickém kraji – Mgr. Krabcová Alena: 

  - seznámení se směrnicí k přijímání na DM 

  - nárůst administrativy zejména v případech, kdy vzniká převis poptávky – zamítnutí přijetí na 

DM – nutno realizovat ve správním řízení v plném rozsahu (nikoliv jako přijetí na DM, kdy je 

žák přijímán ve zjednodušeném režimu) 

Upozornění k datovým schránkám – Mgr. Nekolová Sylva: 

-  školy a školská zařízení spadají od 1. 7. 2017 pod orgán veřejné moci platí, že orgán veřejné 

moci má dokumenty doručovat přednostně jak právnickým, tak fyzickým osobám, do datové 

schránky, pokud jí mají zřízenu – nově tedy i rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na DM 

- seznam osob se zřízenou datovou schránkou http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do   

 

Ad 9) Usnesení z jednání členské schůze: 

Členská schůze přijala a schválila: 

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

schůze  ze dne 16. 2. 2018 

2. Změnu zastoupení v Karlovarském kraji - namísto paní Vladimíry Hrkalové jmenuje 

zástupkyní asociace  paní Mgr. Hanu Volánkovou, ředitelku DM, Karlovy Vary a v Olomouckém 

kraji, kde Mgr. Chytilovou byla jmenována Mgr. A. Nádvorníková, vedoucí vychovatelka SZdŠ a 

VOŠ zdrav. E. Pöttinga Olomouc. 

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. bere na  vědomí: 

-  informace zástupců ADMIN ČR, z.s. v KR UNIE CZESHA 

- členství nových členů OS ADMIN ČR: 

- Střední škola zemědělská, Přerov - zástupce: Helena Zrnková 

- Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace - 

zástupce: Bc. Věra Moravcová  

- Střední škola desingu a módy, Prostějov – zástupce: Andrea Ondrouchová  

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. ukládá: 

- místopředsedkyni ADMIN ČR, z. s. Bc. Pechové prověřit možnost zastupování asociace                                

v Plzeňském kraji p. Dagmmar Pavelkovou a informovat předsedu UNIE CZESHA Ing. Zajíčka                         
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o nepřizvání jmenovaných zástupců na jednání KR v krajích: Karlovarském, Středočeském, 

Pardubickém a Moravskoslezském kraji. 

Členská schůze ADMIN ČR, z. s. podporuje usnesení NR Unie školských asociací CZESHA a 

nesouhlasí s odkladem tzv. reformy financování regionálního školství“ a trvá na tom, aby byla 

zahájena od 1. 1. 2019 s plným finančním pokrytím. 

Hlasování o znění usnesení:  

Z 35 přítomných členů ADMIN ČR, z. s  - pro hlasovalo 35 členů   

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

přítomným za účast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Příloha č. 1 - Informace k přijímání do domovů mládeže a internátů ve školním roce 2018/19 

Příloha č. 2 – Seznam dokumentů v rámci systému managementu jakosti v DM 

Příloha č. 3 – Postup při úrazech a náhlých onemocněních v rámci managementu jakosti v DM 

 

V Hradci Králové dne 25 5. 2018 

 

Zapsala: Mgr. Sylva Nekolová 

Ověřila: Bc. Lída Pechová 

 


