PLÁN PRÁCE OS ADMIN ČR NA ROK 2015
I. Hlavní úkoly na rok 2014
1) Pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních předpisech ve vztahu
k DM a internátům, zejména prosadit novelu vyhlášky č. 108/2005 Sb. a aktivně se
podílet na tvorbě vyhlášky o BOZ žáků.
2) Pokračovat v projednávání návrhu „Koncepce DM“ a k tomu vytvořit pracovní
skupinu, která bude spolupracovat s MŠMT nebo její organizací na finální podobě
koncepce.
3) Zapojit se do práce v tzv. „Národních kulatých stolech“ k problematice DM svolávaných MŠMT ČR.
4) Zajistit spoluúčast zástupců Asociace v pracovních skupinách, které budou monitorovat a vyhodnocovat realizaci Koncepce 2020 (bude-li k tomu Asociace vyzvána).
5) 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.
6) Podílet se na organizaci Celostátní konference pracovníků DM a internátů ČR.
7) Pokračovat v organizaci dalšího vzdělávání vychovatelů formou seminářů, dílen apod.
8) Organizovat práce na metodickém materiálu k pojetí práce DM s pracovním názvem
„Kuchařka pro DM“.
9) Finálně obsahově a technicky zpracovat a následně vydat tzv. "Kuchařku pro DM" pro
členské organizace Asociace (v elektronické podobě).
10) Vypracovat nové stanovy Asociace v souladu s novým občanským zákoníkem.

II. Plánované akce
1) Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů
Termín:
6. - 7. 11. 2015 (pátek - sobota)
Místo konání: KÚ KHK, Hradec Králové
Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
Závěr:
Úhrada účastnického poplatku za konferenci z prostředků OS ADMIN ČR – pro 2 zástupce
členských organizací.
2) Jednání Valné hromady OS ADMIN ČR
Termíny konání:
- 20. 2. 2015 – DMIŠJ, Hradec Králové (projednání čerpání rozpočtu za rok 2014 a návrh
rozpočtu na rok 2015, plán hlavních úkolů na rok 2015)
Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
- 4. – 5. 6. 2015 – DM a ŠJ, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10 - výjezdní zasedání (jednání se
zástupci MŠMT ČR, výměna zkušeností)
Garant: Ing. Jan Kosek, člen Rady OS ADMIN ČR
- 1. – 2.10.2015 – Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1 429,
767 31 Kroměříž – výjezdní zasedání (aktuální změny v právních předpisech, výměna zkušeností)
Garant: Bc. Jana Kašparová, členka rady OS ADMIN ČR
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- 6. 11. 2015 - KÚ KHK (volba Dozorčí Rady OS ADMIN ČR)
Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
III. Vzdělávací akce spoluorganizované se ŠZ pro DVPP v Hradci Králové
Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
1) Aktuální problémy dospívajících
Lektor:
PhDr. Jan Svoboda
Termín, místo: 20. 2. 2015 - DMIŠJ, Hradec Králové (9 – 13 hod.)
Poplatek: 500 Kč
Obsah semináře:
Interaktivní seminář zaměřený na aktuální problémy současné mládeže, vycházející ze závěrů
nejnovějších výzkumů vývojových stádií člověka. Charakteristické rysy ob-dobí adolescence,
vývojové úkoly adolescentního jedince a jejich rizika. Společenské vztahy a vazby
adolescenta. Výchovné problémy u adolescentů, jejich příčiny a možnosti předcházení.
Podpora adolescentů při řešení problémů, které vznikly preferencí virtuálního světa před světem reálným a s nimiž nejsou mnohdy schopni se vypořádat. Diskuse, řešení konkrétních
příkladů z praxe.
2) Vybrané problémy pro vychovatele domovů mládeže a internátů
Lektoři: Mgr. Sylva Nekolová, Mgr. Vlastimil Šíp
Termín, místo: 22. 5. 2015 - DMIŠJ, Hradec Králové (9 – 13 hod.)
Poplatek: 550 Kč
Obsah semináře:
Výklad ustanovení školských zákonů a vyhlášky č. 108/2005 Sb. se zaměřením na obsah, organizaci činností DM a internátů, financování, předpis úplaty za ubytování, stanovování dalších
poplatků apod. Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka a odborné kvalifikační požadavky na výkon profese vychovatele. Aktuální informace o připravovaných legislativních změnách.
Metodika a organizace práce vychovatele - pojetí a obsah práce vychovatele - podíl DM na
realizaci Koncepce 2020, ŠVP pro DM, metodika práce s výchovnou skupinou, náplň práce a
rozvržení pracovní doby vychovatele, vedení pedagogické dokumentace, plánování a hodnocení výchovné činnosti vychovatele, zajištění BOZ žáků. Věcná diskuse k dotazům účastníků.
3) Zážitková pedagogika .
Lektor:
Mgr. Jan Sýkora
Termín, místo: 4.12.2015 - DMIŠJ, Hradec Králové (9 – 13 hod.)
Poplatek:
600,- Kč
Obsah:
Celý seminář je strukturován v duchu konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Účastníci
budou v rámci jednotlivých aktivit vedeni k získání přímých zkušeností a prožitků tzn., sami
projdou herními systémy vyučovanými na semináři. Tyto zkušenosti a prožitky následně
zobecní prostřednictvím individuální a skupinové reflexe. Účastníci budou podněcováni k přemýšlení o možné aplikaci prožitých aktivit a jejich modifikaci v rámci své pedagogické praxe.
V praktické části účastníci projdou hrami zaměřenými na ice-break (seznamovací hry), uvolňovacími technikami, hrami zaměřenými na pozornost, team-buildingem, aplikacemi her
team-buildingu na konkrétní situace, vzniklé během školního roku mezi žáky.
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Závěr:
Úhrada účasti na jedné vzdělávací akci bude pro členy OS ADMIN provedena z prostředků
OS ADMIN ČR (nutno hlásit předem Mgr. Sylvě Nekolové, předsedkyni OS ADMIN ČR)
IV. Jednání na MŠMT ČR, profesní asociace
Dle závěrů a doporučení orgánů OS ADMIN ČR a schválených priorit.
Garant Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
V. Tvorba metodických materiálů pro praxi DM
Kuchařka pro DM
Metodické listy dle potřeby praxe
garanti: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR, Bc. Lída Pechová, místopředsedkyně, Mgr. Bedřich Hájek, metodik
VI. Organizační záležitosti:
Upravit Stanovy OS ADMIN v souladu s platnou legislativou (NOZ) a předložit ke schválení
Valné hromadě do 6. 11. 2015.
Garant: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
Projednáno a schváleno na jednání Valné hromady OS ADMIN ČR dne 20. 2. 2015.
Za správnost: Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně
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