ZÁPIS
z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. – 10.10.2014
Místo konání:
Zahájení a ukončení jednání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

DM a ŠJ Písek
9.10.2014 - 15,30 hod. 10.10.2014 – 11,30 hod.
Mgr. Sylva Nekolová
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Program jednání :
Čtvrtek 9.10.2014
15,30 – 17,30 h
Odpolední blok jednání
• Vyhodnocení plnění usnesení z minulého jednání
• Zpráva o činnosti vedení OS ADMIN ČR za uplynulé období
• Koncepce 2020 – informace o dokumentu MŠMT ČR
• Návrh Koncepce DM
• Informace o činnosti zástupců OS ADMIN ČR v KR Unie CZESHA
• Příprava voleb do Rady a Dozorčí rady OS ADMIN ČR
• Výměna zkušeností z práce DM a ŠJ Písek
17,30 – 20,30 h
• Večeře
• Kulturní program – prohlídka města
Pátek 10.10.2014
8,30 – 11,30 h
•
•
•
•
•
•

Dopolední blok jednání
Návrh propagace OS ADMIN ČR
Informace o čerpání rozpočtu OS ADMIN ČR
Informace o organizačním zajištění celostátní konference pracovníků
DM a internátů
Metodický vstup - některé dopady novely občanského zákoníku do
odpovědnosti DM
Různé
Schválení usnesení Valné hromady OS ADMIN ČR

Valná hromada schválila program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
1. Vyhodnocení usnesení z minulého jednání
Kontrolu usnesení z minulého jednání provedla Mgr. S. Nekolová – usnesení splněna kromě
návrhu na změny Stanov Asociace v souladu s novelou občanského zákoníku - vyhověno žádosti Ing. Nejedlého o posunutí termínu.
2. Zpráva o činnosti vedení OS ADMIN ČR v minulém období
Předsedkyně Nekolová informovala přítomné o aktivitách Rady OS ADMIN ČR za uplynulé
období.
Hlavní úkoly:
- koordinace práce 3 pracovních skupin – jednotlivé skupiny vypracovaly závěry a doporučení k jednotlivým problémovým okruhům, dále návrhy změn vyhlášky o DM a dalších
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školských předpisů, které byly v březnu 2014 předány na MŠMT ČR (všechny zpracované
materiály byly zveřejněny též na webu Asociace),
- jednání na MŠMT ČR:
- financování DM – vyjasňování stanovisek s Ing. Pluskalovou.
- květen 2014 - zdůvodňování návrhů závěrů pracovních skupin a změny
právních předpisů.
Závěry z jednání: na základě našich podaných návrhů připraví odbor 21 návrh novely vyhlášky č. 108/2005 Sb., dále bude předložen návrh vyhlášky k BOZ, do kterého budou zapracovány naše podněty k BOZ žáků (dosud nesplněno),
- jednání předsedkyně Asociace se zástupkyní poradního sboru dr. Mrvkovou v Jihlavě
Závěr: do návrhů pro MŠMT ČR byl navíc zařazen požadavek poradního sboru tj. na prvních
30 žáků v DM - 3 pedagogičtí pracovníci,
- červen 2014 - projednání návrhu novely vyhlášky předložený MŠMT ČR se zapracovanými návrhy Asociace – zejména ke konkretizaci poslání DM - tj. § 2 odst. 2 - a k snížení
nejvyššího počtu žáků ve VS o 3 tj. na 27, výjimečně 30; dále požadavek, aby ve skupinách,
v nichž jsou zařazeni žáci se zdravotním postižením, byl snížen celkový počet žáků na 24
(nejméně 5 postižených),
Závěry z jednání:
- novela vyhlášky č.108/2005 Sb. byla předána do vnitřního připomínkového řízení v rámci
MŠMT ČR,
- zástupci OS ADMIN ČR byli vyzváni k vypracování návrhu Koncepce DM.
- poslední informace k novele vyhlášky č. 108/2005 Sb.: na MŠMT ČR probíhá připomínkové řízení (legislativní odbor - víceméně bez připomínek, rozhodující bude stanovisko
ekonomického odboru), bohužel ani jedno z pracovních jednání na MŠMT ČR se dosud
nezabývalo dalšími podněty ze závěrů pracovních skupin např. financování DM, novelou
vyhlášky ke krajským normativům, BOZ žáků.
Dále byly plněny další úkoly:
- průběžně je prováděna aktualizace webových stránek Asociace – nutnost širšího
zapojení členů,
- vypracován návrh propagace Asociace,
- v rámci propagace DM byl zveřejněn obsáhlý článek o problematice DM v Učitelských
novinách (také umístěn na webu),
- zorganizovány vzdělávací akce:
Březen 2014 : Aplikace nového občanského zákoníku v praxi DM - PhDr. Valenta
Atmosféra vztahů a bezpečné klima v DM - dr. Herrman
Květen 2014 : Rizikové chování - dr. Martínek
- příprava Celostátní konference pracovníků DM a internátů (14.-15.11.2014) v Hradci
Králové
- účast předsedkyně Asociace na jednání NR UNIE CZESHA, která se zabývala novelou
školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících – diskuse ke změně financování
normativům pro soukromé a školy a školská zařízení formou krácení dotací ze státního rozpočtu – návrh podpořen většinou členských asociací. Dále bylo projednáno navýšení platů ve
školství od 1.11.2014 (změna tarifních tabulek).
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3. Koncepce podpory mládeže 2014 - 2020 – informace o dokumentu MŠMT ČR
Mgr. Šíp seznámil přítomné s obsahem dokumentu „Koncepce 2020“ a jeho možností využití
v práci DM. Materiál je umístěn na webu Asociace.
4. Návrh Koncepce DM
Předsedkyně Nekolová seznámila s obsahem návrhu Koncepce DM a vyzvala přítomné
k doplnění návrhu a příp. zaslání připomínek.
Základní teze:
- čl. 1) charakterizuje současný stav - výstupní podmínky DM - cituje vyhl.č. 108/ a zákon
č. 561/2004 Sb.;
- čl. 2) poslání a vzdělávací cíle DM - v bodu 2.2 vymezujeme naši činnost do oblasti VMV,
neformálního vzdělávání, podílu na přípravě žáků na vyučování a pedagogického ovlivňování VČ s důrazem na to, že k tomu volíme specifické prostředky, formy a metody;
v bodu 2.3 jsou vyjmenovány klíčové kompetence žáků, které lze v podmínkách DM
rozvíjet. Je zde citováno, že klíčové kompetence rozvíjené v podmínkách DM vlastně
kopírují kompetence, které rozvíjejí i střední školy, čímž zdůrazňujeme, že naším posláním
je také navazovat na výchovně vzdělávací program škol.
V části v bodu 2.4 zdůrazňujeme, že máme předpoklady i dobré podmínky k vlastnímu
podílu na realizaci Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 a v příloze
dokumentu se snažíme ten náš podíl konkretizovat;
- čl. 3) organizace činnosti v DM - upřesňujeme zejména funkce výchovné skupiny a působnost vychovatele;
- čl. 4) opatření k realizaci vzdělávacích cílů a k organizaci DM - zde jsou zahrnuty
prakticky všechny požadavky a návrhy, které jsme projednávali na poslední Valné hromadě. Např. pracovně právní a personální podmínky – návrh na platové zařazení vychovatelů od 9. platové třídy (dle našeho názoru vychovatel v 8. platové třídě nemá podmínky
dle nejnáročnější práce, která k této platové třídě náleží, aby toto poslání DM naplňoval).
V části 4.2. - legislativní podmínky – nutnost zohlednění specifik DM a novely vyhlášky č.
108, která by měla vytvořit předmostí novely vyhlášky č. 492 o krajských normativech
(např. povinnost dohledu nad žáky v DM 24 hod. denně vykonávaný pedagogickými pracovníky, tak musí dojít k přehodnocení stávajících normativů, které vytvářejí zřizovatelé),
ale návrhy v této části Koncepce by znamenaly i jiné legislativní změny.
V části 4.3. - apel na kvalitní materiálně technické vybavení domovů.
Bod 4.4. - zařazení zástupců Asociace do pracovních skupin, které budou monitorovat a
vyhodnocovat Koncepci podpory mládeže do roku 2020.
V bodu 4.5. k dopracování Koncepce žádáme zajištění odborné garance jednoho pracovníka Národního institutu dalšího vzdělávání, který by koordinoval a aktivně se podílel na
dopracování naší koncepce.
5. Informace o činnosti zástupců OS ADMIN ČR v KR Unie CZESHA
Bc. Pechová informovala o možnostech spolupráce zástupců Asociace na úrovni KR
CZESHA. Zástupci Asociace vystoupili se svými prvními zkušenostmi z jednání.
6. Příprava voleb do Rady a Dozorčí rady OS ADMIN ČR
Předsedkyně Nekolová seznámila s termínem voleb: 14.11.2014 na jednání Valné hromady
OS ADMIN ČR v rámci Celostátní konference pracovníků DM a internátů ČR v Hradci
Králové.
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Počet členů Rady – 7, Dozorčí rady – 3. Do Rady a Dozorčí rady OS ADMIN mohou být zvoleni členové OS ADMIN ČR.
Za účelem voleb byl zřízen přípravný výbor – členové:
Bc. Lída Pechová, Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice,
Senovážné náměstí 12; e-mail: isscrcbdm@volny.cz
Mgr. Věra Dostálová, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166; e-mail: dostalova@vosrk.cz
Mgr. Ladislav Frýželka, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670; e-mail: fryzelka@seznam.cz
Kandidáty je možné písemně navrhovat Bc. Lídě Pechové nejpozději do 7. 11. 2014.
7. Výměna zkušeností z práce DM a ŠJ v Písku
Ing. Nejedlý seznámil přítomné s aktuální situací na DM v oblasti financování, personálního a
materiálního zajištění. Informoval o osvědčených formách práce s dětmi a dobré spolupráci
s ostatními výchovnými činiteli.
8. Návrh propagace OS ADMIN ČR
Místopředseda Nejedlý informoval o možnostech jak zviditelnit pedagogický přínos a potřebnost DM, prestiž vychovatelů. Podělil se o dobré zkušenosti s propagací činnosti DM ve
sdělovacích prostředcích, formou charitativních a dobrovolnických akcí, veřejných vystoupení apod. Byly projednány návrhy loga OS ADMIN a vybrán návrh č. 8 (duhové barvy).
Bylo navrženo vytištění samolepky s logem pro všechny členské organizace – návrh bude
zpracován a zaslán k diskuzi.
9. Informace o čerpání rozpočtu OS ADMIN ČR
Předsedkyně Nekolová seznámila s průběžným čerpáním rozpočtu Asociace za 1.- 3. Q 2014.
10. Informace o organizačním zajištění celostátní konferenci pracovníků DM a internátů
Předsedkyně Nekolová informovala o organizačním a lektorském zajištění konference.
11. Metodický vstup – některé dopady novely občanského zákoníku a dalších zákonů do
odpovědnosti DM
Mgr. Šíp seznámil přítomné s obsahem souhlasného prohlášení zákonných zástupců a
zletilých žáků. Účastníci valné hromady ho obdrželi v listinné podobě. V elektronické bude
umístěn na webových stránkách Asociace.
Prostřednictvím webových stránek bude reagovat na dotaz k potřebnosti souhlasu rodičů k
odeslání jejich dítěte k lékaři.
12. Různé
- výzva k zaslání námětů a připomínek k našemu webu www.domovy-mladeze.cz (nápady
náměty, co vám na něm schází, jaké rubriky byste přivítali …)
13. Usnesení Valné hromady OS ADMIN ČR
Valná hromada bere na vědomí:
1) Informaci o stavu jednání s MŠMT ČR ohledně novely vyhlášky č. 108/2005 Sb.
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2) Návrh Koncepce DM a dává možnost svým členům zaslat další připomínky do 23.10.2014
k rukám předsedkyně OS ADMIN ČR.
Valná hromada pověřuje a ukládá:
1) Pověřuje předsedkyni OS ADMIN ČR k formálním úpravám materiálu Návrh koncepce
DM, k vypracování průvodního dopisu a k jejich odeslání na MŠMT ČR do 31.10.2014 a poté
materiál zveřejnit na webu Asociace.
2) Ukládá Radě OS ADMIN ČR pokračovat v práci na metodickém materiálu k pojetí práce
v DM pod pracovním názvem „Kuchařka“ - garant: Bc. Pechová ve spolupráci s Mgr. Kymličkovou.
3) Ukládá místopředsedovi OS ADMIN ČR předložit Radě do 14.11.2014 návrh rozpočtu
propagace (samolepky) na rok 2014, příp. další návrhy do rozpočtu pro rok 2015.
4) Ukládá místopředsedovi OS ADMIN ČR předložit Radě do 31.12.2014 návrhy na změny
ve Stanovách Asociace v souladu s novým občanským zákoníkem.

Předsedkyně Nekolová ukončila jednání Valné hromady OS ADMIN ČR a poděkovala přítomným za účast.
V Hradci Králové dne 22.10.2014
Zapsala. Mgr. Sylva Nekolová, předseda OS ADMIN ČR
Ověřil: Ing. Roman Nejedlý, místopředseda OS ADMIN ČR
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