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Plán práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2019 
 

Č.j.: 3/2019                                                                                Příloha č. 1 zápisu ze dne 22. 3. 2019 

I. Hlavní úkoly na rok 2019  

Hlavní úkoly vycházejí z Programového zaměření ADMIN ČR, z. s. do roku 2022 s cílem 

reprezentovat a prosazovat zájmy členských organizací ve vztahu k významným partnerům              

a to zejména v oblastech: vzdělávací politiky a dlouhodobého rozvoje, financování  DM a                    

společenského postavení pracovníků DM a internátů, dalšího vzdělávání a dotačních                    

a rozvojových programů atd. 

1) Pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních předpisech vztahujících se                 

ke školským ubytovacím zařízením s  důrazem na dokončení novely vyhlášky                    

č. 108/2005 Sb.,  BOZ žáků a zařazování vychovatelů do platových tříd (změna 

konstrukce stupnice platových tarifů), snížení míry přímé pedagogické činnosti 

vychovatelů, zlepšení postavení ředitelů samostatných DM. 

2) Iniciovat zahájení prací na návrhu „Koncepce DM“. 

3) Poskytovat metodickou pomoc členským organizacím zejména v oblastech: dotačních        

a rozvojových programů, GDPR a aplikaci právních předpisů na podmínky školských 

ubytovacích zařízení.  

4) Pokračovat v aktivním podílu na činnosti v KR Unie CZESHA a využít je k prosazení 

stanovisek Asociace a oprávněných potřeb a zájmů školských ubytovacích zařízení 

v jednotlivých krajích. 

5) Podílet se na organizaci a lektorském zajištění Celostátní konference pracovníků DM                 

a internátů ČR a podporovat ( i finančně) další vzdělávání vychovatelů formou seminá-

řů, dílen apod.  

6) Aktualizovat metodický materiál k pojetí práce DM s pracovním názvem „Kuchařka pro 

DM“ a vydat jej pro potřeby členských organizací asociace. 

7) Nadále rozšiřovat členskou základnu Asociace a propagovat její činnost, zejména                    

v krajích s nižším zastoupením.  

II. Plánované akce  

1) Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů  

Termín: 8. – 9. 11. 2019 (pátek - sobota)   

Místo konání: KÚ KHK, Hradec Králové    

Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

Závěr:  

Úhrada účastnického poplatku za konferenci z prostředků ADMIN ČR, z. s. pro jednoho             

zástupce členské organizace. 
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2) Jednání - členské schůze ADMIN ČR, z. s.   

Termíny konání:   

- 22. 3. 2019 – DMIŠJ, Hradec Králové (projednání čerpání rozpočtu za rok 2018 a návrh 

rozpočtu na rok 2019, plán hlavních úkolů na rok 2019) 

Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

- květen - červen 2019 -  výjezdní zasedání (přesný termín a místo bude dohodnuto             

nejpozději 10. 4. 2019; předpokládaný obsah: výměna zkušeností z práce DM v ČR, 

seminář k aktuální problematice 

Garant: zástupce vybraného DM. 

- 6. 12. 2019 – Praha: DM a ŠJ, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, Praha; předpokládaný 

obsah: jednání se zástupci MŠMT ČR, výměna zkušeností z práce DM, volba kontrolní 

komise 

Garant: Ing. Jan Kosek, ředitel DM a ŠJ, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, člen Rady 

ADMIN ČR, z.s.  

3) Vzdělávací akce spoluorganizované ve spolupráci se ŠZ pro DVPP v Hradci Králové  

        Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

Pedagogická diagnostika v DMI  

Lektor: Mgr. Markéta Pešťáková 

Termín, místo: 8. 3. 2019, DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 – 14 hod.) 

Obsah semináře: 

Základní vymezení pedagogické diagnostiky prováděné vychovateli bez speciálně 

pedagogického vzdělání v DMI; rozdíly v rozsahu provádění diagnostiky vychovateli zařazený- 

mi v různých platových třídách. Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka (anamnéza, 

diagnóza, prognóza) – základní sledované oblasti při zpracování charakteristiky. Význam a 

smysl pedagogické diagnostiky ve školských zařízeních (edukace, reedukace, výchovná 

opatření, osobní rozvoj žáka, využití jeho potencionálu a mapování interakce ve VS). Členění 

diagnostiky a jejich charakteristika – individuální, skupinová/vztahová diagnostika. Výběr 

diagnostických metod, zásady a příklady jejich použití – pozorování, rozhovor, dotazník, 

sociometrická metoda, SO-RA_D, test (sebezkušenostní zaměřený na preferovaný styl řešení 

konfliktů, studijní styl apod.), komunitní kruh, diskuse.  

Jak zpracovat a podat projekt v rámci výzvy Šablony pro SŠ, VOŠ a DM II.   

Lektor:  Mgr. Lucie Karešová, MŠMT ČR   

Termín, místo:  22. 3. 2019 - DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 14,00 hod.) 

Obsah semináře: 

Seminář poskytující informace k obsahu výzvy č. 02 18 065 Šablony pro SŠ a VOŠ II. - MRR a č. 

02 18 066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR , jejíž součástí je i podpora ubytovacích zařízení a 

metodická pomoc pro vlastní zpracování a podání projektu zjednodušeného vykazování. 
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Základy krizové intervence 

Lektor:  Mgr. Markéta Pešťáková   

Termín, místo:  26. 4. 2019 -  DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 13,00 hod.) 

Obsah semináře: 

Krize a její průběh. Krizová intervence, její formy a cíle. Praktický nácvik řešení krizových 

situací, se kterými je možné se setkat v praxi DM a internátů. 

Práva a povinnosti vychovatelů školských zařízení 

Lektor:  JUDr. Karel Kašpar   

Termín, místo:  24. 5. 2019 -  DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 14,00 hod.) 

Obsah semináře: 

Rizikové situace v každodenní pedagogické praxi, při jejichž řešení si vychovatelé nejsou jisti, 

případně jsou bezradní při výběru možnosti řešení. Přehledný výběr informací z oblasti práv                

a povinností subjektů podílejících se na výchově žáků (rodiče, škola/školské zařízení, OSPOD, 

orgány činné v trestním řízení). Příklady situací a informace k možnostem ochrany osobnosti  

vychovatel ve smyslu platné legislativy. Možnosti  řešení  rizikových situací v souvislosti  

s odpovědností vychovatele za vzdělávání a výchovu žáka. Základní informace k problematice 

ochrany osobních údajů ve školském zařízení. 

Vzdělávací akce na druhé pololetí roku 2019 budou upřesněny.  

Návrh témat z členských organizací: problematika tzv. „nevychovaných dětí“ - řešení krizo-

vých situací s problémovými žáky v DM, poruchy příjmu potravy a jejich dopady na zdra-                           

ví žáka, nebezpečí sociálních sítí apod.  

Závěr:  

Úhrada účasti pro jednu osobu na jedné vybrané vzdělávací akci pro členské organizace 

z prostředků Asociace; dále budou z rozpočtu ADMIN ČR, z. s. hrazeny vzdělávací akce, které 

budou součástí členských schůzí a výjezdních zasedání ADMIN ČR, z. s. (účast na vzdělávacích 

akcích nutno hlásit předem Mgr. Sylvě Nekolové, předsedkyni  ADMIN ČR, z. s.).  

4) Jednání na MŠMT ČR, NR UNIE CZESHA, profesní asociace, Asociace krajů ČR  

Dle závěrů a doporučení orgánů ADMIN ČR, z. s. a schválených priorit.  

Garanti: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s., Ing. Jan Kosek, člen Rady 

5) Tvorba metodických materiálů pro praxi DM  

„Kuchařka pro DM“ – doplnění a aktualizace vybraných okruhů.  Metodické listy dle potřeby 

praxe např. z oblasti GDPR, pedagogické diagnostiky apod. 

Garanti: Mgr. Sylva Nekolová, Bc. Lída Pechová, PaedDr. Hana Hortová, Mgr. Vlastimil Šíp, 

Mgr. Markéta Pešťáková  

Projednáno a schváleno na jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s.  dne 22. 3. 2019 

Za správnost: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 


