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Naprostá většina ubytovacích zařízení
ubytovává žáky středních škol
školní rok 2018/2019

86 zařízení hodnoceno ČŠI

91,9 %
ŽÁCI SŠ
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ČŠI hodnotí podle Kritérií podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
v modifikaci pro domovy mládeže, domovy mládeže se školou a
internáty
Kvalita pedagogického sboru
Pedagogické vedení
domova mládeže

Koncepce a rámec
domova mládeže
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Výchova a vzdělávání
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2
Kvalitní škola
/ školské
zařízení

Vzdělávací výsledky žáků
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Podpora žáků
při vzdělávání

Komplexní inspekční činnost
Zdroje:
hospitace, pozorování
prohlídka prostor a vybavení (bezpečnost, účelnost, estetika)
rozhovory
• s ředitelem / zástupcem ředitele
• s vedoucí vychovatelkou
• s vychovateli
• s ubytovanými žáky
analýza dokumentace při zjištění rizik
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Komplexní inspekční činnost
Výstupem:
hodnocení - inspekční zpráva
kontroly - protokol o kontrole
Spolupráce se zřizovateli:
Účast zřizovatele při inspekční činnosti – závěr inspekční činnosti
Na základě zjištění ČŠI se dochází ke zlepšování materiálních
podmínek
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Další inspekční činnost
Stížnosti, podněty

inspekční činnost na podnět, šetření stížnosti (podpora Postup při vyřizování stížností pro
ředitele škol - komunikace)
popř. postoupení podnětu dalším orgánům (např. OIP, KHS)

st r a na

6

1

Koncepce a rámec domova mládeže

Kvalitní domov mládeže ví, kam chce směřovat,
a jde úspěšně za svým cílem
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KONCEPCE A RÁMEC DOMOVA MLÁDEŽE

Kvalitní domov mládeže ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem

Má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které
pedagogové sdílejí a naplňují.
Má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje
domova mládeže; jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy, rodiče i další
partnery.
Funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci
všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu
domova mládeže.

Je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i pedagogy
Spolupracuje s vnějšími partnery.
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Porušení právních předpisů
Z protokolů o kontrole:
nezajištění dostatečného počtu pedagogických pracovníků – tím nebyl v plné
míře zajištěn výchovně vzdělávací proces i bezpečnost žáků
nestanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti vychovatelů
nezajištění doplňkových jídel a večeří pro ubytované žáky
neplnění výživových norem (překročení tuků a cukrů)
nedostatky ve vedení a obsahu povinné dokumentace (ŠVP, vnitřní řád, údaje v
rejstříku, vykazování ubytovaných žáků)

st r a na

9

Většina domovů mládeže se zapojuje do
spolupráce s partnery
S partnery spolupracuje téměř

79 %

•

vychovatelé a třídní učitelé spolupracují i při sledování a hodnocení
studijních výsledků žáků a jejich docházky do výuky a odborného
výcviku

•

spolupráce probíhá při využívání volnočasových aktivit (posilovna,
stolní tenis, tělocvična, hřiště, keramika, návštěvy zámku apod.).
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Formy spolupráce
S jakými vnějšími partnery zařízení spolupracuje?

13,6

mezinárodní spolupráce (partnerské školy, příhraniční spolupráce, projekty)

56,1

spolupráce s místními organizacemi, spolky

37,9
33,3

spolupráce s integrovaným záchranných systémem nebo jednotlivými …
spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

68,2

zapojení do kulturních akcí v obci/regionu

24,2

spolupráce s místní knihovnou

51,5

spolupráce se sportovními organizacemi

62,1

spolupráce se zákonnými zástupci

50

spolupráce s jinými školami

27,3

s jiným školským ubytovacím zařízením
0
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Pozitivní zjištění
Z inspekčního hodnocení:

Kvalitně zpracované koncepční a metodické materiály umožňující sjednocení
výchovného působení na žáky a studenty podporující jejich motivaci.
Dobře je rozvíjena spolupráce s různými zařízeními a sdruženími – kroužky
zaměřené na přípravu žáků v maturitních předmětech, pomoc žákům
ohroženým neúspěchem, spolupráce při přípravě školních vystoupení a
programů – propagace škol.
Velmi dobré příklady spolupráce středisek volného času a domovů mládeže.
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Co by ředitelům pomohlo?
Menší administrativní zátěž ředitelů domovů mládeže a vychovatelů.
Rozšíření spolupráce s jinými ubytovacími zařízeními (možnosti inspirace,
výměna zkušeností a spolupráce v realizovaných aktivitách např. soutěžích),
případně s dalšími partnery v obci, regionu či zahraničí.
Širší nabídka ubytovaným žákům a studentům atraktivnější aktivity (jóga,
bylinková zahrádka).
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Pedagogické vedení domova mládeže
Ředitel kvalitního domova mládeže je vůdčí
osobností pedagogického procesu
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PEDAGOGICKÉ VEDENÍ DOMOVA MLÁDEŽE

Ředitel kvalitního domova mládeže je vůdčí osobností pedagogického procesu.

Aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci domova mládeže a přijímá účinná
opatření
Aktivně vytváří zdravé klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, žáky i vzájemné vztahy
mezi pedagogy, žáky a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů
Usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro výchovu a vzdělávání, cíleně
pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří
podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími domovy mládeže a účinně
podporuje začínající pedagogy
Usiluje o optimální prostorové a materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné
využívání
Klade důraz na vlastní profesní rozvoj.
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Co by ředitelům pomohlo?
Větší finanční možnosti na modernizaci objektu a materiálního vybavení
domova mládeže (většina projektů je cílena na modernizaci středního
odborného vzdělávání).
Efektivnější přenos informací mezi školou a domovem mládeže. Lze tak
předcházet závažným problémům a působit v oblasti účinné prevence.
Začlenění vedoucího pracovníka domova mládeže do širšího vedení školy.
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Kvalita pedagogického sboru

Kvalitní domov mládeže tvoří kvalitní pedagogové

st r a na

17

3

KVALITA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Kvalitní domov mládeže tvoří kvalitní pedagogové.

Jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují
profesionálně

Důsledně uplatňují při komunikaci s žáky, rodiči i kolegy vstřícný,
respektující přístup
Aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu
Podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti
Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji
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Pozitivní zjištění
Z inspekčního hodnocení.

Vstřícné a empatické chování a jednání vychovatelů.
Vytvoření "domácího" prostředí, obětavost vychovatelů pro zajištění zájmových
aktivit, péče o stávající vybavení.
Vychovatelé k naplnění stanovených výchovně-vzdělávacích cílů účelně
využívají pestré formy a metody práce.
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Co by ředitelům pomohlo?
Možnost zapojit do činnosti domova mládeže větší počet pedagogických
pracovníků (DPP, DPČ), kteří by se ubytovaným žákům pravidelně věnovali
s cílem rozšířit a zpestřit nabídku volnočasových aktivit.
Širší nabídka DVPP zaměřená na problematiku domovů mládeže, možnost
komunikace a sdílení zkušeností.
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Výchova a vzdělávání

Kvalitní výchova a vzdělávání směřující k dobrým výchovným a vzdělávacím
výsledkům všech žáků je základem kvalitního domova mládeže

st r a na

21

4

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Kvalitní výchova a vzdělávání směřující k dobrým výchovným a vzdělávacím výsledkům všech žáků je
základem kvalitního domova mládeže.

Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují vzdělávání v souladu
s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních
dokumentech domova mládeže a potřebami žáků.
Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro
naplnění stanovených cílů.
Pedagogové systematicky sledují výchovný a vzdělávací pokrok každého
žáka a při plánování a realizaci vzdělávání zohledňují individuální potřeby žáků.

Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků.
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Poskytování zájmových kroužků
ŠUZ poskytuje následující zájmové kroužky ( v %)
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Výtvarné

Společenské
hry

Žádné

Zaměření
kroužku je
otázkou
k diskusi
a možnou
výzvou či
příležitostí
pro
zlepšování.

Pozitivní zjištění
Z inspekčních hodnocení:
Účelná spolupráce pedagogů SŠ a domova mládeže při řešení školní
neúspěšnosti ubytovaných žáků.
Aktivity nabízené ubytovaným žákům zohledňují jejich zájmy a zároveň vhodně
podporují osobnostní rozvoj a sebevědomí.
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Inspekční činnost v mateřských školách

Díky mobilní aplikaci InspIS SET je možné podpořit
žáky i v domácím testování
•

univerzální systém pro elektronické
ověřování výsledků žáků

•

školní a domácí testování

•

databanka testových úloh

•

aplikace pro tablety a mobily – InspIS
SETmobile

•

metodická příručka pro učitele

•

videomanuály
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Vzdělávací výsledky žáků

Kvalitní domov mládeže umožňuje každému žákovi
maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem
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VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŽÁKŮ

Kvalitní domov mládeže umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem.

Vzdělávací výsledky žáků
 Soustavně získává informace o výsledcích každého žáka ve všech
výchovných a vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými
pedagogickými opatřeními.
 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům
podle vzdělávacích programů.
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Pozitivní zjištění
Z inspekčních zpráv:

Pestrá nabídka mimoškolních činností, tělovýchovné a sportovní aktivity, jejich
atraktivita a tomu odpovídající výsledky v soutěžích výrazně motivují žáky a
pomáhají tak jejich uplatňování v budoucím samostatném životě.
Domov mládeže vytváří vhodné podmínky pro zvyšování úspěšnosti
ubytovaných v jejich vzdělávání, a to v případě žáků a studentů nadaných i
těch s rizikem školní neúspěšnosti.
Zapojení ubytovaných žáků do celoročních projektů účinně rozvíjí schopnost
vzájemné komunikace, zodpovědnost za vlastní práci, samostatnost a
podporuje jejich individuální vývoj.
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Podpora žáků při vzdělávání

Kvalitní domov mládeže sleduje pokroky ve vzdělávání všech žáků
a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči
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PODPORA ŽÁKŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Kvalitní domov mládeže sleduje pokroky ve vzdělávání všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují
speciální péči.

• Domov mládeže vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke
vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu,
rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální
vzdělávací potřeby.
• Domov mládeže poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou
podpůrných opatření.
• Domov mládeže věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji žáků,
rozvíjí u nich otevřenost, toleranci a respekt vůči jinakosti a dbá na to, aby
žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu.
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Pozitivní zjištění
Z inspekčních hodnocení:

Vychovatelé nadstandardně spolupracují s příslušnými pedagogy s cílem
pomoci žákům speciální školy připravit se na výuku.
Škola věnuje systematickou péči žákům s odlišným mateřským jazykem
v průběhu vzdělávání i pobytu v domově mládeže. Cílené aktivity vedou
k postupnému osvojování českého jazyka jako komunikačního prostředku a
seznamují je se sociokulturními odlišnostmi.
Zapojení žáků ubytovaných v domově mládeže do mnoha zájmových kroužků
a dalších mimoškolních aktivit je účinnou formou prevence rizikového
chování.
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Kritéria hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání
Kritéria jsou volně přístupná na adrese:

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteriahodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2019-2020
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Přizvané osoby
Inspekční tým

Inspirativní příklady z praxe
kontakt www.csicr.cz
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Mgr. Vladislava Coufalová, MBA
ředitelka odboru inspekční činnosti

vladislava.coufalova@csicr.cz

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
posta@csicr.cz

