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

ZÁPIS
z jednání Valné hromady OS ADMIN
4. 5. – 5. 5. 2015
Č.j.: 19/2015
Místo konání:

DM a ŠJ, Praha 6 – Dejvice,, Studentská 10, odloučené
pracoviště U Boroviček 1, Praha 6 – Bílá Hora, budova „B“,
1. NP,
Zahájení a ukončení jednání 4.6. 13,00 - 17,15 hod.
Zahájení a ukončení jednání 5.6.
5.6 8,30 - 11,30 hod.
Předsedající:
Mgr. Sylva Nekolová
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Nepřítomni:
dle prezenční listiny
Hosté jednání:
Mgr. Zdeněk Pracný, Mgr. Marta Stará – MŠMT ČR
Program jednání
Čtvrtek 4. 6. 2015
13:00 – 14:30 h

První blok jednání
• Zahájení jednání, schválení zapisovatele
• Zpráva o činnosti za uplynulé období
• Strategie jednání s MŠMT ČR
• Projednání úpravy stanov v souvislosti se změnami legislativy
• Informace členů OS ADMIN ČR o činnosti jednotlivých KR Unie
CZESHA
• Návrh na odvolání člena Rady OS ADMIN Mgr. Lady Šílové

15:00 – 17:15 h

Druhý blok jednání - Mgr. Vlastimil Šíp, Bedřich Hájek
• Výměna zkušeností z organizace práce v DM, přijímacího řízení na DM,
– základní dokumenty a tiskopisy (metodický blok)
• Právní výklad MŠMT ČR k § 5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb. – snížení
úplaty za ubytování v domově mládeže
• ŠVP DM a jeho evaluace
• Standard bezpečnosti ve školském prostředí
• Metodický materiál „Kuchařka pro DM“ – schválení záměru

Pátek 5. 6. 2015
08:30 – 10:30 h

Dopolední blok jednání - zástupci MŠMT ČR - Mgr. Zdeněk Pracný, Mgr.
Marta Stará
Aktuální témata v oblasti školské legislativy, zejména:
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•
•

Novela vyhlášky č. 108/200 Sb.
Reforma financování regionálního školství – zejména školských
zařízení
• Kariérní systém pro učitele a ředitele škol
10:45 – 11:15 h Jednání valné hromady OS ADMIN ČR
Formulace usnesení z jednání asociace, různé
11,15 hod.
Ukončení jednání
1) Zahájení jednání
Jednání zahájila předsedkyně OS ADMIN ČR Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné členy
a zrekapitulovala jednotlivé body jednání. Všichni přítomní členově schválili program jednání
a zapisovatele.
2) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Předsedkyně Nekolová zrekapitulovala hlavní body činnosti asociace. Informovala o
jednáních na MŠMT ČR ohledně novely vyhlášky č. 108/2005 Sb., námětů na změnu
financování a návrhů k oblasti BOZ žáků v DM. Seznámila členy s požadavky na pojetí činnosti
DM včetně souvisejících legislativních změn, které byly též podstoupeny MŠMT ČR.
Informovala o průběhu jednání 1.NKS včetně stížnosti, která byla zaslána na MŠMT ČR
z důvodu absence zápisu z tohoto jednání (skoro 3 měsíce).
Seznámila členy s obsahem dopisů, které zaslala panu ministrovi PhDr. Chládkovi a
náměstkovi Mgr. Fidrmucovi, ve kterých vyjádřila nespokojenost s přístupem ministerstva
k řešení podnětů asociace, k opomenutí zařadit DM do strategických materiálů MŠMT ČR,
přestože byly asociací připomínkovány.
Na základě závěrů z 1. NKS v současné době oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT ČR realizuje v součinnosti s ČŠI a zřizovateli výzkumné šetření (sběr dat), jehož
cílem je získat relevantní údaje o činnosti DM v oblasti zájmového vzdělávání, poradenství,
prevence sociálně patologických jevů apod. První výsledky šetření jsou očekávány koncem
července 2015, zjištění a závěry budou prezentovány ministerstvem v podzimních měsících.
Ve druhé polovině roku 2015 ministerstvo plánuje zahájení činnosti pracovní skupiny, která
bude mít za úkol vypracovat ucelenou koncepci DM. V současnosti se pověření pracovníci
ministerstva danou problematikou intenzivně zabývají a připravují návrhy řešení problematiky DM, které budou předlohou při činnosti této skupiny. Zastoupení asociací a odborníků v pracovní skupině bude stanoveno poměrově dle zřizovatele na základě statistických
dat o DM.
Předsedkyní Nekolovou byla členům připomenuta možnost vstupu na web stránky DMIŠJ –
kurzu pro DVPP, kde by získali přístup k nejrůznějším studijním materiálům – v "Internetové
poradně" v elektronické podobě. Žádost o přístupové údaje do Internetové poradny lze
zaslat do konce června 2015 na adresu sip@dmhk.cz (Mgr. V. Šíp, DMIŠJ Hradec Králové).
Diskuse
- Ing. Kosek – informoval o prioritách ČŠI v roce 2015/16 a následujícím – zaměření zejména
na bezpečnost a VOŠ – výzkumné šetření směrem k DM bude provedeno formou sběru dat

2

- Bc. Kašparová – informovala o výsledcích jednání 1.NKS – z vyznění jednání velmi dobrý
pocit, pozitivně ocenila zájem dr. Rydla o řešení problematiky DM - po jeho odchodu obava
ze ztráty podpory DM na MŠMT ČR
- Mgr. Šíp – vyzval k nutnosti kvalitní přípravy na jednání s pracovníky MŠMT ČR –
specifikovat očekávání; opatření z 1. NKS vnímá jako podanou ruku k řešení problémů DM ze
strany ministerstva – nutno využít
- Ing. Kosek – vnímá Mgr. Starou jako kompetentního pracovníka se zájmem o řešení
problémů DM, dále informoval o poslanecké iniciativě v Parlamentu ČR - interpelace na
ministra školství ohledně problémů v DM
- Mgr. Krabcová – potvrdila zaměření ČŠI v nejbližším období na oblast bezpečnosti žáků, ale
i BOZP dle ZP (např. překrývání služeb vychovatelů a dalších zaměstnanců, dohledy apod.)
- Mgr. Štěpán – jako zásadní problém vidí nezakotvenost domovů na MŠMT ČR – nabídl
možnosti zapojení DM do komisí mládeže a tělovýchovy
- Mgr. Nekolová – veškerá jednání na ministerstvu směřovala k realizaci požadavku asociace
tj. stanovení odborné garance konkrétního pracovníka za DM na ministerstvu (zejména na
oddělení vzdělávání, ale nejen v něm), který by měl jednoznačně stanovené kompetence
v systému ministerstva - pak by se nestalo, že DM nejsou zahrnuty v žádném ze strategických
materiálů ministerstva, přestože jsou ze strany asociace připomínkovány (naposledy např.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015
- 2020“)
- Mgr. Krabcová – klást důraz na výchovně vzdělávací úlohu domovů mládeže – jinak
nemáme možnost dosáhnout ani na dotační programy, skoro všechny projekty směřují na
učitele a opomíjejí vychovatele
- Ing. Hulec – vyslovil nesouhlas s vyčleněním vychovatelů z kariérního systému (jen pro
učitele a ředitele škol), upozornil na vágní vymezení podmínek BOZ a BOZP ve školských
zařízeních
- Mgr. Nekolová – dle vyjádření ministerstva budou vychovatelé zařazení ve třetí vlně kariérního řádu; v současnosti nejasné, zda vůbec a příp. kdy bude schválený systém uveden do
praxe
Bylo přijato následující usnesení
Valná hromada OS ADMIN schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období
Hlasování – Z přítomných 25 zástupců členských asociací, pro hlasovalo 25 členů
3) Strategie jednání s MŠMT ČR
Předsedkyně Nekolová upozornila na potřebu si vyžádat od zástupců MŠMT ČR podrobné
vysvětlení zápisu z 1.NKS – postrádáme v něm např. závěry k novele vyhlášky č. 108/2005
Sb., některým navrženým opatřením chybí konkrétnost, osobní odpovědnost, termíny.
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Považuje za nezbytné opět vyzvat MŠMT ČR k hledání společného řešení lepšího zakotvení
DM ve ŠZ, protože jejich současné postavení jako školská služba není dobré a pramení z něho
většina současných problémů např. v oblasti financování domovů, či problémů se zajištěním
náležitého dohledu nad žáky pedagogickými pracovníky apod.
Předsedkyně Nekolová dále seznámila přítomné s návrhem dalšího možného postupu při
jednání s MŠMT ČR ze strany Rady OS ADMIN ČR:
- více zapojit do jednání s MŠMT ČR UNII CZESHA – k tomu:
• vyvolat jednání na úrovni minimálně náměstka ministra s předsedou Unie CZESHA
Ing. Zajíčkem a delegovanými členy Rady OS ADMIN ČR
• zapojit do prosazování oprávněných požadavků DM na změnu legislativy předsedy
asociací sdružených v Unii CZESHA (zejména odborných škol) formou „otevřeného
dopisu“
• aktivní jednání zástupců asociace v rámci KR CZESHA – seznámení se stanovisky OS
ADMIN ČR v základních problémových oblastech
• osobní intervence členů asociace přes ředitele škol – zapojení do prosazování
našich požadavků
• intervence přes poslance a senátory – rada asociace může pomoci při formulaci
zásadních požadavků
• zapojení zástupců asociace do poradních orgánů MŠMT ČR
Diskuse
Mgr. Štěpán – nabídl možnost projednat zastoupení asociace v Komoře mládeže (předseda
JUDr. Hulínský, místopředseda Mgr. Urban, ředitel odboru pro mládež ministerstva)
- Mgr. Nekolová – ministerstvu bylo nabídnuto zapojení členů asociace do dvou sekcí Koncepce podpory mládeže do roku 2020 (skupina č. 4 – Volný čas a č. 7 – Životní styl a zdraví) –
tyto sekce mají monitorovat a vyhodnocovat „Koncepci do roku 2020“
- Ing. Drápal – informoval o možnosti navázání bližšího kontaktu s asociací vychovatelů školských zařízení (jsou mimo struktury Unie CZESHA) – možnosti spolupráce např. v oblasti
dalšího vzdělávání – potřeba prosadit, aby i na NIDV byl pracovník, který by měl školská
zařízení v gesci
Bylo přijato následující usnesení:
Valná hromada bere na vědomí návrh strategie jednání s MŠMT ČR
Hlasování – Z přítomných 25 zástupců členských asociací, pro hlasovalo 25 členů
4) Projednání úpravy stanov v souvislosti se změnami legislativy
Stanovy musí odpovídat novému Občanskému zákoníku. Asociace bude zapsaný spolek. Rada
zapsaného spolku bude volena na dva roky, kontrolní komise (dříve dozorčí rada) bude
volena na tři roky. Nově je navržena možnost elektronického hlasování ve výjimečných
případech. Tuto metodu nelze použít pro hlasování o zásadních rozhodnutích a pro vyjádření
názoru musí být dán dostatečný prostor.
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Informace o vypořádání některých připomínek zaslaných k návrhu Stanov:
• zaslaný návrh stanov byl upraven formálně (členění do článků)
• zčásti byly akceptovány podněty Mgr. Štěpána, které směřovaly do oblasti obsahu
činnosti a odpovědnosti orgánů spolku (předseda, rada), nebyly převzaty všechny,
aby nebyla rozmělňována ustanovení občanského zákoníku
• byla akceptována většina podnětů Mgr. Krabcové, které směřovaly k souladu ustanovení stanov s občanským zákoníkem
• byl vysvětlen mechanizmus elektronického hlasování, kdy byl využit podnět ing.
Nejedlého, aby toto hlasování nebylo využíváno při rozhodování důležitých záležitostí
Diskuse
- Mgr. Krabcová - poukazuje na malý časový prostor k posouzení změn v obsahu stanov po
předběžné diskuzi, která proběhla elektronickou cestou.
K návrhu stanov nebyly podány další připomínky.
Bylo přijato následující usnesení:
Valná hromada OS ADMIN schválila návrh Stanov.
Hlasování – z přítomných 25 zástupců členských asociací, pro hlasovalo 24, 1 byl proti
5) Informace členů OS ADMIN ČR o činnosti jednotlivých KR Unie CZESHA
Členům byla předána informace Bc. Pechové, garanta Rady pro koordinaci zástupců Asociace
v KR CZESHA - Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a
vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení – domovů mládeže, k využití pro svoji činnost
v regionu.
Nadále trvá nečinnost KR CZESHA v kraji Pardubickém (neujasněnost na pozici předsedy KR),
dále KR nefungují v Libereckém a Středočeském kraji. Měly by v nich dohledné době
proběhnout volby. Ze strany KR CZESHA vázne také spolupráce v Praze.
Dílčí poznatky z některých krajů – radní, pokud se účastní jednání názory vyslechnou, ale většinou neřeší.
Úkol pro předsedkyni asociace: Aktualizovat zástupce v KR a zaslat je na vědomí jak
předsedům KE CZESHA v jednotlivých krajích, tak k rukám předsedy NR Unie CZESHA Ing.
Zajíčkovi.
Termín: do 20.6.2015.
6) Návrh na odvolání člena Rady OS ADMIN Mgr. Lady Šílové
Předsedkyně Nekolová informovala členy o návrhu odvolat z Rady OS ADMIN ČR Mgr. Ladu
Šílovou z důvodu změny pracovního poměru. K datu 1. 6. 2015 nastupuje do DMIŠJ, Hradec
Králové. Pro zachování parity zastoupení v nejvyšším orgánu asociace by její další setrvání
v Radě nebylo vhodné.
Bylo přijato následující usnesení:
Valná hromada OS ADMIN schválila odvolání Mgr. Lady Šílové z Rady.
Hlasování – z přítomných 25 zástupců členských asociací, pro hlasovalo 25.
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7) Výměna zkušeností z organizace práce v DM, přijímacího řízení na DM, – základní dokumenty a tiskopisy
Mgr. Šíp v metodickém bloku sumarizoval požadavky na informovanost zákonných zástupců
a zletilých žáků dle školského zákona a vyhlášky č. 108/2005 Sb. a upozornil na ustanovení
NOZ, která musíme ve svých dokumentech vůči žákům i zákonným zástupcům respektovat.
8) Právní výklad MŠMT ČR k § 5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb. – snížení úplaty za
ubytování v domově mládeže
Mgr. Šíp okomentoval právní výklad MŠMT ČR § 5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., který na
žádost asociace (1. NKS) sjednocuje výklad v souladu s důvodovou zprávou k novele vyhlášky.
Současně připomněl stanovisko asociace při prosazování změny o úplatě za ubytování
v novele vyhlášky - snížení úplaty se má vztahovat pouze na žáky SOU, kteří se účastnili
teoretické výuky a praktického vyučování na dvou místech a třeba i v obou vždy po týdnu
využívali služeb dvou domovů (a také museli platit plnou cenu v každém z nich) – smysl
navrhované změny: snížení administrativní náročnosti.
9) ŠVP DM a jeho evaluace
Mgr. Hájek upozornil, že povinnost vypracovat vlastní ŠVP platí pro DM již od roku 2005.
Na základě některých kontrolních zjištění doporučuje zejména při zpracování ŠVP pro DM
od-poutat se od RVP středních škol a ve vlastních programech více podpořit specifiku
výchovné práce v DM, protože tato školská zařízení plní zcela odlišnou funkci – kompetence
nebudují, ale spíše je posilují a rozšiřují. Výchovně vzdělávací činnost v DM částečně využívá
neformální vzdělávání, ale jeho základ tvoří především informální vzdělávání.
Doporučení pro zpracování ŠVP v DM:
Pro výchovné působení v DM by proto bylo vhodnější a účelnější formulovat cíle podle 4
pilířů výchovy UNESCO: učit se znát, učit se, jak na to, učit se žít společně a učit se být.
10) Standard bezpečnosti ve školském prostředí
Mgr. Šíp seznámil přítomné členy s metodickým doporučením MŠMT ČR ke standardům
bezpečnosti a jeho aplikací na podmínky DM a upozornil na riziková místa ve vztahu k BOZ
žáků na DM.
11) Metodický materiál „Kuchařka pro DM“ – schválení záměru
Předsedkyně Nekolová seznámila přítomné členy s tematickým záměrem metodického
materiálu „Kuchařka“ a vyzvala je k podílu na dopracování jeho obsahu a osobnímu zapojení
do zpracování jednotlivých témat.
Bylo přijato následující usnesení:
Valná hromada bere na vědomí záměr metodického materiálu „Kuchařka“
Hlasování – Z přítomných 25+ zástupců členských asociací členů, pro hlasovalo 25 členů
12) Jednání se zástupci MŠMT ČR
Předsedkyně Nekolová shrnula priority asociace v oblasti legislativních změn (zejména
novela vyhlášky č. 108/2005 Sb.), financování a BOZ žáků. Vyslovila nespokojenost jednak
s vypořádáním námětů a připomínek, které asociace na MŠMT ČR předala v březnu roku
2014. Od té doby proběhlo několik jednání, včetně 1. NKS, ale dodnes nemáme k dispozici
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žádný konkrétní výsledek mimo několika konkrétních kroků, které obsahuje dopis pana
náměstka Fidrmuce ze dne 25. 5. 2015. Podobnou nespokojenost vyjádřila k neúměrné
časové prodlevě při vypracování zápisu z 1. NKS.
Jako nejpodstatnější požadavek asociace předsedkyně zdůraznila potřebu změny zakotvení
DM ve ŠZ, protože současné postavení DM v systému školských služeb je nevyhovující.
Také upozornila na to, že je chybou, když při financování DM nejsou zohledňována specifika,
která ovlivňují finanční náročnost provozu – stávající konstrukce krajských normativů
založena na jediném ukazateli, není funkční.
V oblasti BOZ žáků jde asociaci zejména o definování dostatečnosti dohledu nad žáky v DM
během 24 hod. provozu domovů s tím, že upozornila na základní rizika, se kterými se DM
musí v této oblasti potýkat.
Dále vyslovila požadavek, aby MŠMT ČR reagovalo na asociací již předložené náměty, aby jí
sdělilo, které z návrhů jsou životaschopné, a co pro to může samo ministerstvo udělat a
v jakých oblastech nám může pomoci směrem ke zřizovatelům (např. aktualizací vyhlášky o
krajských normativech).
Vystoupení Mgr. Marty Staré:
- vysvětlila kompetence jednotlivých oddělení MŠMT ČR k DM – oddělení vzdělávání má
v gesci vyhlášku č. 108/2005 Sb.
- DM zřizují kraje – od toho se odvíjí řada kompetencí – zejména rozvoj sítě DM a financování
- na základě návrhů asociace byly zahájeny na MŠMT ČR práce na novele vyhlášky č.
108/2005 Sb. – práce byly zastaveny z důvodu finanční náročnosti požadavku na změnu § 3
vyhlášky tj. 3 pedagogičtí pracovníci na prvních 30 žáků v DM
- práce na vyhlášce BOZ žáků byly pozastaveny - čeká se na novelu ŠZ
- informovala o jednání s RNDr. Zuzanou Matuškovou, ředitelkou sekce financování na ministerstvu – jeden ze závěrů byl provést šetření v součinnosti s ČŠI a zřizovateli k získání aktuálních údajů o činnosti DM k tomu, aby se mohlo začít diskutovat o změně postavení DM v systému vzdělávání a potažmo také o změně jejich financování – první výsledky šetření bude
mít MŠMT ČR koncem července 2015
- MŠMT ČR pracuje na vytvoření Koncepce DM – k tomu bude zřízena pracovní skupina se
zastoupením asociace
Předsedkyně Nekolová upozornila zástupce ministerstva na opakovaný a dosud nerealizovaný požadavek asociace k sjednání schůzky s pracovníky financí ministerstva ohledně vyjasnění si metodiky propočtu finančních nároků této navržené změny § 3 vyhlášky.
Vystoupení Mgr. Pracný
- zrekapituloval dosavadní kroky ministerstva ohledně reformy financování regionálního školství - vysvětlil navržené změny, které se však týkají především škol na všech stupních - DM
dosud nebyly v rámci navrhované reformy řešeny
- vysvětlit způsob současného převodu finančních prostředků na kraje z ministerstva pro jednotlivé segmenty (MŠ, ZŠ…) – jak to bude dále, se zatím neví
- vzhledem k tomu, že DM nejsou přímo zřízeny ministerstvem, ale kraji, tak na MŠMT ČR není žádný útvar jako je např. pro diagnostické ústavy
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- protože jeden z návrhů na opatření 1.NKS byl, že na MŠMT ČR bude určen odbor, útvar,
který bude mít DM v gesci a bude se DM systematicky zabývat a dále, že bude vytvořena
pracovní pozice na NÚV s náplní práce - školská výchovná a ubytovací zařízení, nutno vyčkat
- ohledně reformy financování regionálního školství se plánují další jednání (v září na úrovni
NR UNIE CZESHA, poté jednání v krajích) – doporučuje se na ně i ze strany asociace dobře
připravit – důraz klade zejména na jednání se zřizovateli
- přislíbil, že pokud se neuskuteční 2. NKS k financování DM, tak na jednání komise k reformě
financování na MŠMT ČR, příp. na jednání s Unií CZESHA ohledně změny financování zástupce asociace přizve
- upozornil, že to bude nelehký boj vrátit DM zpět na místo, kde byly před novým ŠZ…
Diskuse:
- Kvasničková – proč se zjišťují další data, když v zahajovacích výkazech je vše potřebné?
- Mgr. Stará – nutnost podrobnějšího zjištění – zejména v oblasti výchovně vzdělávací
činnosti – návrh změny postavení DM nutno něčím konkrétním podložit
- Ing. Kosek – upozorňuje na tu skutečnost, že DM vypadly ze všech strategických materiálů
MŠMT ČR do roku 2020 – chybí tam i profese vychovatel
- Mgr. Nekolová - připomněla rozsáhlé připomínky asociace k předloženým strategickým
materiálům – byly zaslány přes Unii CZESHA a zapracovány do připomínek zaslaných na
MŠMT ČR
- otevřela problém inkluze – za integrovaným žákem mají jít peníze na asistenty atd . prozatím se zase v této oblasti počítá jen se školami – DM opět asistenty z důvodu inkluze
nemají mít, přestože i tam integrovaní žáci budou
- Mgr. Krabcová – chybí možnost pro DM zapojit se do projektů a grantů EU i MŠMT ČR –
snaha aby i vychovatelé se vzdělávali, ale účast v nich mají pouze učitelé
- upozornila na nesmyslnou výši přímé pedagogické činnosti ředitelů samostatných DM
při 19 výchovných skupinách – 9 hodin týdně a strop zařazení do platové třídy 12
- Mgr. Pracný - přislíbil pomoc v tom, aby od příštího roku byly i DM zařazeny v rámci
projektů Erasmus, ESF…
- Mgr. Šíp – dotaz na zřízení pracovní skupiny ke koncepci DM
- Mgr. Stará - přepokládaný termín zahájení činnosti komise - podzim 2015 (říjen – listopad),
v podobném termínu se plánuje 2. NKS k DM
- Mgr. Nekolová – upozornila na požadavek asociace k přeřazení vychovatelů z 8. do 9. platové třídy
- Ing. Drápal – dotaz na podrobnější zaměření šetření směrem k DM
- Mgr. Stará – proběhne v červnu a pravděpodobně elektronicky
- Vl. Hrkalová – nikdo z nás, kteří v DM pracujeme, nepovažujeme DM jen za ubytovací
zařízení, protože dobře víme, co vše v oblasti výchovy a vzdělávání s dětmi děláme
12) Různé
- informace o nových členech asociace, kteří se přihlásili po 20.2.2015
- připravované akce:
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- výjezdní zasedání – Kroměříž (valná hromada) v termínu 1. – 2. 10. 2015
- celostátní konference pracovníků DM a internátů 6. – 7. 11. 2015 v Hradci Králové
- vzdělávací akce: seminář zaměřený na zážitkovou pedagogiku v termínu 4. 12. 2015
v Hradci Králové
Úkol pro členy: zaslat náměty na příp. vzdělávací akci v rámci výjezdního zasedání v Kroměříži nebo na téma dílny na konferenci v Hradci Králové
Termín: do 30. 6. 2015
13) Usnesení z jednání valné hromady konané dne 4.- 5. 6. 2015
I. Valná hromada přijala a schválila:
1) Zprávu o činnosti vedení OS ADMIN ČR za minulé období a plnění usnesení z valné
hromady 20. 2. 2015
2) Návrh nových Stanov ADMIN ČR
3) Odvolání Mgr. Lady Šílové z Rady OS ADMIN ČR z důvodu změny pracoviště
II. Valná hromada ukládá:
1) Radě OS ADMIN ČR vypracovat „otevřený dopis“ předsedům asociací odborných škol
sdružených v Unii CZESHA
Termín: do 31. 8. 2015
2) Předsedkyni asociace ve spolupráci s předsedou Unie CZESHA ing. Zajičkem vyvolat
jednání na MŠMT ČR na úrovni náměstka ministra a vedoucího oddělení středního a vyššího
odborného školství k seznámení se závěry valné hromady a ke stanoviskům MŠMT ČR k
podnětům předložených asociací
Termín: do 30. 9. 2015
3) Členům asociace, aby do 30. 6. 2015 podali k rukám předsedkyně zprávu:
a) zda obsah „Kuchařky“ odpovídá jejich potřebám, příp. jaká témata doporučují dopracovat nebo vypustit
b) charakterizovat možnosti osobního podílu na zpracování jednotlivých oblastí „Kuchařky“ nebo alespoň předání dílčích podkladů k zapracování do obsahu metodického
materiálu (třeba i formou dotazů)
4) Členům asociace, aby do 30. 6. 2015 zaslali konkrétní podklady k obsahovému zaměření:
a) „otevřeného dopisu“ předsedům asociací odborných škol sdružených v Unii CZESHA
b) vzdělávacích akcí v rámci výjezdního zasedání v Kroměříži nebo v dílnách na konferenci
DMI v Hradci Králové.
III. Valná hromada pověřuje:
1) Mgr. Františka Štěpána jednáním o zastoupení asociace v Komisi mládeže MŠMT ČR
2) Předsedkyni OS ADMIN ČR k dalším krokům spojeným k zapsání nových stanov u rejstříkového soudu v Hradci Králové
IV. Valná hromada bere na vědomí:
1) Členství nových členů OS ADMIN ČR:
- VOŠ a SZS v Trutnově - zástupce Iva Kvasničková
- SŠ automobilní a informatiky Praha 10 – Hostivař – zástupce Bc. Zuzana Hrzalová
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- Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka Praha 4 – zástupce dr. Martin Ščecina a Mgr. Eduard
Klezla
2) Informaci o způsobu prosazování záměrů asociace vůči MŠMT ČR a dalším partnerům
3) Analýzu koncepčních dokumentů na úrovni MŠMT ČR a jednotlivých krajů a podíl DM
v nich
4) Informaci zástupců MŠMT ČR k aktuálním tématům
Předsedkyně Nekolová ukončila jednání valné hromady OS ADMIN ČR a poděkovala přítomným za aktivní účast.
V Hradci Králové dne 16. 6. 2015
Zapsala. Mgr. Lada Šílová
Ověřila: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
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