
Metodika vedení deníku výchovné skupiny 

 

1) Deník výchovné skupiny je: 

 povinnou pedagogickou dokumentací vychovatele; 

 pedagogickou dokumentací podléhající kontrole a průkazně dokládající průběh výchovy ve VS, 

případně i jednotlivých žáků (nepatří sem práce související s výchovnou činností, i když např. 

spolupráce se školou a rodiči jsou typickou prací související); 

  místem (písemným dokladem) pro plánování a dokumentování vlastní výchovně vzdělávací a 

poznávací činnosti vychovatele se svou výchovnou skupinou, ale i s dalšími žáky DM formou 

zájmové a jiné činnosti; 

  záznamem o spolupráci s dalšími výchovnými činiteli (rodina, škola); 

  a mimo to - dosti konkrétním obrázkem o obsahu činnosti, výkonnosti i schopnostech 

vychovatele. 

 

2) Měsíční plán výchovné činnosti 

Zásady: 

 V měsíčním plánu vychovatel rozpracovává do konkrétních úkolů a dílčích postupů osobní plán 

výchovné činnosti na příslušný školní rok (je-li požadováno jeho vypracování) nebo ŠVP DM, 

koncepci výchovy, roční plán DM aj. obsahové materiály. 

 Základním požadavkem na tvorbu plánu je jeho konkrétnost (akce - termín) a adresnost (úkol - 

jméno žáka). 

Plán se člení obvykle do tří částí: 

a) Práce s výchovnou skupinou 

 struktura (členění): plán práce s VS lze rozčlenit podbody (a,b,c …), např. stručným uvedením 

tématu (konkrétní část ŠVP DM, úkolu z ročního plánu apod.), aby bylo zřejmé, kterou část 

plánu na školní rok, či který dokument vychovatel naplňuje; samostatným bodem může být 

záměr v oblasti poznávání osobnosti žáků (ped. diagnostika); 

 obsah: konkrétní úkol - forma, metoda + termín nebo – úkol - adresát úkolu (jméno, pokoj, 

celá skupina)  

b) Zájmová činnost (organizovaná) 

 pravidelná - název - termín (týdně apod.) - hl. úkoly; 

 příležitostná - název – termín. 

 

c) Další úkoly 

- souvisí s výchovnou skupinou a nemusí být vždy jen charakteru přímé výchovné činnosti (viz 

příklad), práce související se však nesmí objevit v týdenním programu. 

Poznámka: v měsíčním plánu by se neměly objevovat úkoly, které jsou obsaženy v tzv. stálých 

úkolech vychovatele a také režimové prvky (platí zejména pro záznam v Týdenním programu). 

Měsíční plán se hodnotí stručnými poznámkami v části "Plnění". Toto hodnocení musí být doloženo 

činnostmi obsaženými v části  "Týdenní program - činnost" v příslušném měsíci. Hodnocení musí být 

věcné (splněno - nesplněno) a konkrétní (datum, jiná informace). 

 

3. Poznámky k obsahu a formě vedení některých dalších částí deníku. 

(Ty, které nejsou komentovány vypracovat podle předpisu v záhlaví příslušné stránky v deníku.) 



"Přehled o výchovné skupině" může obsahovat: 

- složení žáků podle škol a tříd (příp. i jména třídních učitelů); 

- zástupci VS v samosprávných orgánech (parlament, příp. jiné); 

- další přehledy, které slouží vychovateli, vypracovat podle vlastního uvážení (např. přehled podle 

škol a ročníků, ubytování po pokojích nebo jejich změny, žáci se zdravotními problémy a jejich 

charakteristika apod.). 

"Spolupráce se školou - rodiči - předmět jednání" 

- předmětem jednání může být například: 

- chování žáka ve škole - v DM, prospěch žáka, náslech v hodině  aj. ve formě rozhovoru s 

učitelem třídním, odborných předmětů,  s vedením školy, návštěva schůzky rodičů ve škole aj. 

- důležité je, aby byla zaznamenána i charakteristika výsledku jednání (důvěrné a citlivé 

informace patří do osobního spisu), opatření rodičů - školy, vlastní opatření nebo závazek vůči 

rodičům, škole apod. 

„Přehled o prospěchu žáků“ 

- vzhledem k tomu, že tento přehled je duplicitně veden i v osobním spisu se nepožaduje jeho 

vedení v deníku; navíc - informace o prospěchu jsou důvěrnými informacemi o žákovi, které 

vychovatel ani nemusí získat (patří pod zámek s osobními spisy). 

Poznámka: 

Členění kapitol odpovídá knize Deník VS, kterou dnes už SEVT nenabízí. Pro tyto účely jsme zachovali 

starší členění proto, že některé DM mohou využívat starší zásoby anebo se jiné DM neztotožnili 

s obsahem „nového“ deníku a vyžadují od svých vychovatelů vedení některých rubrik nadále (např. při 

vedení deníku v elektronické podobě). Deník vydaný SEVTem není povinným tiskopisem. 

Příklad plánu výchovné činnosti na měsíc pro VS složenou z žáků 1. ročníků  (VZOR) 

1) Práce s výchovnou skupinou      
a) Získávání informací pro kvalitní komunikaci  
- výchovná schůzka VS (posezení při čaji) – seznamovací hry, zkušenosti 

s vnitřním řádem aneb Jak jsem narazil -  18.10. 
- besedy na pokojích - organizace úklidu (dělba práce při běžném a generálním 

úklidu) – zejména pok. 202, 204, 206, 207  
- posezení při čaji – Proč je naše škola nejlepší? (první dojmy ze školy, proč 

jsem si vybral svoji školu …) – 25.10. (diagnostika: motivace žáků k PNV) 
 
 
b) Výchova k učení  
- organizační schůzka VS – orientace v příležitostech podporujících učení 

(knihovna, internet, konzultace, s čím vám mohu pomoci já ..) – 11.10.  
- diagnostický záměr: způsob přípravy na vyučování (žáci se slabším 

prospěchem ze ZŠ, jmenovitě: … ) 
c) Zapojení žáků do zájmových aktivit  
- individuální rozhovory – Najděme spolu vhodnou pravidelnou aktivitu! – 1. 

týden pok. č. 201, 202, 2. týden 204, 206, 207 … 
- diagnostický záměr: způsob trávení VČ, vlohy, zájmy, též návštěvou v ZK 
- nabídka zájmových aktivit v jiných budovách a ve městě – nástěnka 
c) Demokratické řešení konfliktů  
- skup. program – konflikty  –  pro skupinu Zelených 4.10., pro Modré 5.10. 
- diagnostický záměr: formování a vývoj vztahů mezi žáky na pokojích 

Plnění 
 
splněno 18.10. 
 
nesplněno na 
206 
 
splněno 25.10. 
záznam v diagn. 
deníku (DD) 
 
splněno 17.10. 
záznam v DD,  
nespl. XY 
 
 
splněno 
 
záznam v DD 
splněno 3.10. 
 
spl., Modří 7.10. 
záznam v DD 



d) Adaptace na pravidla života v DM  
- individuální rozhovory s žáky A.B., C.D. a E.F. (nekázeň po večerce) 
- individuální rozhovory s žáky G.H. a I.J. (nezájem o skupinové aktivity) 
e) Nabídka spontánních aktivit: využít herny k neformálním setkáním žáků, 

motivovat je k aktivitě – průběžně, zejména žáci na pok. 203 a 204 (pasivní) 

 
zatím bezvýsled. 
splněno, DD 
spl. 8.10., 24.10. 
(úč. 203, 205) 

Diagnostická činnost  
- rodinné poměry (rozhovory s žáky, kontakt s rodiči AB, CD, GH) 
- ostatní viz výše 

 
nespl. u GH, 
záznam v DD 

2) Zájmová činnost (činnost pro všechny žáky v DM) 
a) pravidelná     - posilování chl. (viz plán ZK) – čtvrtek 17 až 18 h 

- sálová kopaná - dozor při hře, rozhodování, příprava turnaje – 
středa 18 až 19 hod 

b) příležitostná  - 4. úkol celodomovní hry - " paměť " – 5.10. 
- beseda se sexuologem  - 17.10. 
- 1. a 2. lekce kurzu asertivity – 22. a 23.10. 

 
splněno 
splněno  
 
splněno (18 ž.) 
splněno (21 ž.) 
2. lekce odložena 
(nemocnost) 

3) Další úkoly 
a) návštěva tříd. učitele - neprospívající v 1. A, schopnost komunikace žáků s učiteli 
v hodině, důvody neprospívání, inf. o způsobu přípravy v DM 
c) kontrola stavu majetku na pokojích VS ve spolupráci s žáky (28. až 31.10.) 

 
splněno - viz  
záznam v deníku 
škodní protokol 
p. 102 

 

4.2.  Příklady záznamu v deníku výchovné skupiny 

Den Čas služby, 
vychovatel 

ČINNOST   PRŮBĚH A HODNOCENÍ 
ČINNOSTI 

PO 
1/10 

14-22 
- jméno 
vypisuje 

pouze za-
stupující 

vychovat. 

1) Konkrétní výchovné činnosti 
a) pravidelná ZČ - volejbal (nahrávka, smeč, obrana 
v poli) 
b) příležitostné akce  
- beseda o návštěvě Řecka (pro žáky VS) 
 
- beseda s psychologem - Jak se učit ? 
- návštěva divadla (plaveckého bazénu, koncertu 
ap.) 
c) řešení výchovně organizačních záležitostí - např. 
 - přestupku P. Kubíčkové (pozdní příchod 

z vycházky),  poučení 
 - organizace úklidu na pok. 108 
  
d) sebepoznávání žáků (hry a testy) 
 e) dodržování pravidel chování v DM - např.: 
- dodržování omezení návštěv (Nováková, Kusá) 
 
- přezouvání se (Kosková) 
 
- dodržení večerky a pravidel studia po ní (108, 
103) 
 f) týdenní úklid pokojů 
g) příprava žáků na vyučování - biologie (Danková) 
 

Ad) 1 Konkrétní výchovné 
činnosti 
- splněno - účast 15 
 
- splněno, žáci chtějí pokračovat 
v besedě - účast 14 
- splněno - účast 25 
... 
 
 
- P.Kubíčkové vytknuto 
nesprávné chování   
- neshody na 108, vyprac. rozvrh 
úklidu 
- splněno, testy z časopisu (úč. 
21) 
- splněno - E. Nováková porušila 
pravidla návštěv (dořešit 3/10) 
- Kosková - opak. přest. - výtka 
vychovatele 
- splněno - bez nedostatků 
 
- splněno - bez nedostatků 
- usměrnit studijní režim na p. 
103 (ruší se) 



2) Informace a služby žákům 
a) organizační záležitosti - např.: 
- příprava výměny ložního prádla 
 
- příprava pokojů k ubytovací akci (101 až 105) 
 
- stav inventáře na pokojích (společně s žáky) 
b)  úkoly hlavní služby - výchova k tolerantnímu 
chování, hygiena a společenské chování při 
společném stolování (hl. služba) 
 
3) Poznávání osobnosti žáků (diagnostika) 
a) organizace VČ - příprava na vyučování versus 
ostatní zájmy (105, Ulrichová, 108) 

 
b) studijní styl a časový režim - způsob organizace 

volného času (106, Ulrichová, 108) 
 
c) rodinné poměry (Dušková, Kosík, Kaněrová) 
d) diagnostika osobních zájmů (Ulrich, Rybková) 
e) životní priority a uznávané hodnoty (Buchalová, 

Valentová) 
f) vztah ke škole, učitelům, spolužákům (stud. SHŠ) 
 
g) "Co nového?" - všechny žákyně 

 
 
- splněno - za nemocnou H. 
Toufarovou provedla D. Dufková 
- splněno - zápis v evid. listu 
pokoje 
 -  "  - 
- splněno - informovat vych. 
Holou o nevhodném chování 
chlapců na p. 305 (nezapsáno do 
přestupků) 
 
- splněno - na 105 nepřítomna 
Hrubá, info Nováková - viz 
záznam v diagnostickém deníku 
- nesplněno pro nepředvídané 
okolnosti - onemocnění 
Kubíčkové 
- provedeno u Duškové a Kosíka  
-  splněno - Rybkové dopor. ZK  
- splněno - viz. záznam v diagnos-
tickém deníku 
- provedeno na pok.108 - bez 
závěru 
- splněno - nezaznamenány 
vážnější problémy (Kaněrová 
náznak rod. problémů - ověřit) 

NE 
7/10 

17-22 - obdobně jako při výkonu hlavní služby (výchova 
k pozitivním sociálním vztahům, tematické a 
diagnostické rozhovory apod.) 

splněno, informovat vych. o 
nekázni … 
 

Pozn. - text kurzívou slouží k orientaci v dokumentu, nebude do deníku uváděn                            

 


