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ZÁPIS
z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR
R ze dne 20. 2. 2015
Č.j.: 11/2015
Místo konání:
Zahájení a ukončení
ení jednání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
13,00 – 14,15 hod.
Mgr. Sylva Nekolová
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Program jednání
1) Zpráva o činnosti vedení OS ADMIN ČR v minulém období
2) Projednání čerpání
erpání rozpočtu
rozpoč za rok 2015 a návrhu rozpočtu
tu pro rok 2014
3) Projednání plnění plánu práce za rok 2014 návrhu plánu práce na rok 2015
4) Návrh
ávrh zastoupení OS ADMIN ČR při jednání „Národních kulatých stolů
stol k DM“
5) Různé
Rada a Dozorčíí rada OS ADMIN ČR
R schválila program jednání, zapisovatele a ověřovatele
ov
zápisu.
1) Zpráva o činnostii vedení OS ADMIN ČR v minulém období
Jednání zahájila předsedkyněě OS ADMIN ČR Mgr. Sylva Nekolová.
ekolová. Informovala přítomné
p
o aktivitách Asociace za uplynulé období
obdob a to zejména:
- Opakovaná
pakovaná jednání na MŠMT ČR na úrovni náměstka
stka a vedoucího oddělení
oddě
středního a
vyššího odborného vzdělávání
ělávání MŠMT ČŘ zejména ohledně novely vyhlášky
vyhl
108/2005 Sb.
Poo vypracování jejího paragrafovaného znění
zn ní legislativním odborem MŠMT ČR došlo
k zastavení legislativního procesu
proces pro údajnou nereálnost a finanční
ční náročnost
náro
našeho
požadavku na 3 pedagogické pracovníky na prvních 30 žáků
žák (okolo 70 mil. Kč
K nárůst). Proto
jsme požádali o konzultaci ohledně
ohledn finanční náročnosti
nosti tohoto ustanovení vyhlášky s Ing.
Pluskalovou. V současnosti
časnosti již máme
m
vyjádření MŠMT ČR k oblasti financování DM se
závěrem,
rem, že ministerstvo naše návrhy bere jako jeden z podnětů,
ě ů, který by se mohl do
budoucího systému financování DM promítnout,
promítnout což nás těžko může
ůže uspokojit.
uspokojit
- Další jednání na MŠMT ČR se týkala oblasti BOZ žáků. Situace je zde obdobná - bez očekávaného výsledku. V minulých dnech MŠ pouze na školy zaslalo velmi diskutovaný a také
obsahově diskutabilní materiál „Minimální standard bezpečnosti",
bezpe
, který reagoval svými opatopat
řeními téměř výhradněě na neblahou událost,
udá
která se udála na SŠ ve Žďáře
ď ře nad Sázavou. Naše
Asociace se k němu také vyjádřila
vyjádř s tím, že dle našeho názoru je celé
elé doporučení
doporuč polovičaté a
reagující jen na případy
ípady útoků zvenčí. Školská veřejnost čeká ale především
ředevším na koncepční
koncep
a
hlavně závazný předpis
edpis k BOZ žáků
žák (vyhlášku) a nejen na doporučení. V reakci na útoky
zvenčí přijala každá škola či školské zařízení
za
adekvátní opatření
ení podle svých podmínek,
podmínek proto
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nejsou potřebné minimální standardy bezpečnosti, ale ekonomické podmínky na jejich zajištění.
- Na základě žádosti MŠMT ČR byl předložen návrh Koncepce DM.
- OS ADMIN ČR zpracovalo věcné připomínky k Dlouhodobému záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 až 2020. Jejich společným jmenovatelem
bylo, že záměr s podílem DM na vzdělávání nepočítá a že žádáme, aby prací na dlouhodobém
záměru bylo využito k vyjmutí DM ze sféry školských služeb a jejich zařazení do hlavního
proudu vzdělávacích institucí. K tématu byl účastníkům jednání předán návrh stanoviska OS k
dokumentu MŠMT písemně. K tomu proběhla krátká diskuze, která potvrdila platnost
hlavních myšlenek dokumentu připraveného pro MŠMT s korekcí v oblasti přihlášení se k
myšlence zařazení DM do oblasti zájmového vzdělávání a racionalizace sítě DM.
2) Projednání čerpání rozpočtu za rok 2014 návrhu rozpočtu na rok 2015
Předsedkyně Nekolová seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu Asociace za rok 2013 a
předložila návrh na sestavení rozpočtu pro rok 2014.
Dále představila návrh plánu práce OS ADMIN ČR pro rok 2014.
Hlasování: Předložené čerpání rozpočtu za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 členy Valné
hromady OS ADMIN ČR přijaty.
3) Projednání plnění plánu práce za rok 2014 návrhu plánu práce na rok 2015
Předsedkyně Nekolová seznámila přítomné s plněním plánu činnosti za rok 2014 a předložila
návrh pánu práce na rok 2015.
Plánované akce:
- Celostátní konference proběhne v termínu 6. - 7. 11. 2015 – v rámci jednání konference se
uskuteční valná hromada – volba Dozorčí rady OS ADMIN ČR.
- Výjezdní zasedání valné hromady:
Praha: 4. - 5. 6. 2015 (jeden z bodů programu bude jednání se zástupci MŠMT ČR)
Kroměříž: 1. - 2. 10. 2015 – výměna zkušeností
- Vzdělávací akce:
22. 5. 2015 - praktický seminář zaměřený na vybrané problémy DM
4. 12. 2015 - seminář zaměřený na zážitkovou pedagogiku
Hlasování: Zpráva o plnění plánu práce za rok 2014 a předložený návrh plánu práce na rok
2015 byly členy Valné hromady OS ADMIN ČR schváleny.
4) Návrh zastoupení OS ADMIN ČR při jednání „Národních kulatých stolů k DM
Návrh složení pracovní skupiny projednala a schválila Rada OS ADMIN ČR. Zastoupení:
členové Rady a vybraní členové Dozorčí rady, kteří se svými náměty nejvíce podíleli na
tvorbě pracovních materiálů, ředitelé škol s přičleněnými DM, které jsou našimi členy,
zástupce zřizovatele a metodik pro oblast volného času.
Diskuse: Nebyly dány žádné podněty na doplnění pracovní skupiny.
Hlasování: Složení pracovní skupiny bylo schváleno bez členy valné hromady OS ADMIN
ČR bez připomínek.

5) Různé
- Metodický list k dohledu nad nezletilými žáky v DM – výklad k ustanovení § školského
zákona, které ukládají, že dohled smí ve školském zařízení konat pouze pedagogický
pracovník (vychovatel, asistent pedagoga).
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6) Usnesení z jednání valné hromady konané dne 20. 2. 2015
Valná hromada schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)

Zprávu o činnosti rady OS ADMIN ČR v minulém období
Zprávu o hospodaření OS ADMIN ČR k 31. 12. 2014
Rozpočet OS ADMIN ČR na rok 2015
Plán práce OS ADMIN ČR na rok 2015
Složení pracovní skupiny k zastoupení při jednání „Národních kulatých stolů k DM“

Valná hromada bere na vědomí:
1) Přihlášení nových členů OS ADMIN ČR:
Dr. Hana Hortová, ředitelka Střední pedagogické školy v Boskovicích
Bc. Jindřiška Nohavicová, vedoucí vychovatelka, Integrovaná střední škola a Centrum
odborné přípravy a jazyková škola ve Valašském Meziříčí
Ing. Iveta Danielová, vedoucí vychovatelka, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova
Mgr. Luboš Vacek, ředitel, DM a ŠJ Neklanova, Praha
2) Vyřešení kompetencí při zastupování DM a internátů v ČR na MŠMT ČR mezi OS
ADMIN a Poradním sborem MŠMT ČR – viz zápis z jednání na MŠMT ČR ze dne 16. 1.
2015 - partnerem pro jednání s MŠ jsou zástupci Rady OS ADMIN ČR nikoliv Poradní sbor,
který již dle sdělení MŠMT ČR neexistuje.
3) Stanovisko OS ADMIN ČR k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR na období 2015 - 2020.
Valná hromada ukládá:
1) Radě OS ADMIN ČR pokračovat v práci na metodickém materiálu k pojetí práce v DM
pod pracovním názvem „Kuchařka“.
2) Členům do 31. 3. 2015:
- formulovat dotazy k aktuálním problémům DM a zaslat je k rukám předsedkyně OS
ADMIN ČR;
- zaslat náměty na obsahové zaměření programu Celostátní konference pracovníků DM a
internátů konané dne 6. - 7. 11. 2015;
- vyjádření k zaslané osnově „Kuchařky“ příp. návrhy na osoby, které jsou ochotny
spolupracovat na vypracování dílčích částí výše uvedeného metodického materiálu.
3) Předsedkyni OS ADMIN ČR do 30. 6. 2015 předložit Radě návrh změny ve Stanovách OS
ADMIN ČR v souladu s platnou legislativou (NOZ).
Předsedkyně Nekolová ukončila jednání Valné hromady OS ADMIN ČR a poděkovala přítomným za účast.
Příloha č. 1 - Čerpání rozpočtu OS ADMIN ČR za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
Příloha č. 2 - Plán práce OS ADMIN ČR na rok 2015
Příloha č. 3 – Složení pracovní skupiny při jednání „Národních kulatých stolů k DM“
V Hradci Králové dne 20. 2. 2015
Zapsala. Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně OS ADMIN ČR
Ověřila: Bc. Lída Pechová místopředsedkyně OS ADMIN ČR
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