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ZÁPIS
z jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s. ze dne 26. 2. 2016
201
Č.j.: 4/2016
Místo konání:
Zahájení a ukončení jednání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
9,00 – 11,00 hod.
Mgr. Sylva Nekolová
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Program jednání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení jednání
Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. a plnění plánu práce za rok 2015
Čerpání
erpání rozpočtu za rok 2015,
2015 návrhu rozpočtu pro rok 2016
Zpráva kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. o kontrole účetní závěrky za rok 2015
Návrh plánu práce pro rok 2016
Různé
Metodický vstup – Pracovní doba vychovatelů na DM
Usnesení členské schůze

1) Zahájení jednání
Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné
členy, hosty a zrekapitulovala jednotlivé body jednání. Všichni přítomní členové schválili
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zpráva o činnosti Rady ADMIN
DMIN ČR,
ČR z. s. za rok 2015
Předsedkyně ADMIN ČR, z. s. zrekapitulovala hlavní úkoly asociace za rok 2015 a informovala
přítomné členy o aktivitách Rady ADMIN ČR, z. s.za uplynulý rok a to zejména:
- jednání na MŠMT ČR na úrovni náměstka a vedoucího oddělení středního a vyššího odborodbor
ného vzdělávání MŠMT ČR ohledně novely vyhlášky 108/2005 Sb., rozporování argumentu
MŠMT ČR ohledně neúměrného finančního nárůstu našeho požadavku - 3 pedagogičtí pracovníci na prvních 30 žáků DM, který byl hlavním důvodem zastavení legislativního procesu
výše uvedeného právního předpisu,
- další
alší jednání na MŠMT ČR se týkala oblasti BOZ žáků ve vztahu k organizaci DM – byl zopakován požadavek, aby byly definován
efinovány standardy dohledu nad žáky v rámci běžných činností
v DM – upozornění na to, že za stávajících podmínek je v řadě domovů ohroženo zdraví a
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bezpečnost žáků, a také pracovníků – zejména při nočních službách, kdy dohled v noci koná
jeden - a většinou nepedagogický pracovník – třeba nad více než dvěma sty žáků; pracovníky
MŠMT ČR jsme opakovaně žádali, aby i ministerstvo učinilo odpovídající kroky k tomu, aby
mohla být naplněna litera školského zákona a v domovech konali dohled nad ubytovanými
jen pedagogové – dosud bez adekvátní odezvy ze strany MŠMT ČR,
- diskutovány byly požadavky na stanovení celorepublikového normativu pro DM příp.
změn konstrukce krajských normativů – stávající jediný ukazatel, podle kterého jsou DM
financovány (tj. počet žáků) nemůže zohlednit další okolnosti jako např. zajištění
nepřetržitého provozu v DM při respektování ZP, potřebu dohledu pedagogickým
pracovníkem 24 hod. denně, provoz DM ve více budovách či stanovení potřebného počtu
nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují v DM obslužnost a ostrahu vč. zajištění
odpovídajících hygienických podmínek – začíná se znovu jednat a ze strany MŠMT ČR je
zvažováno vytvoření celorepublikového normativu pro DM,
- důrazně jsme upozorňovali na zvyšující se počet žáků v DM, kteří vyžadují specifický
přístup a jejich integraci do běžných výchovných skupin bez odpovídajících personálních
podmínek (na škole jsou asistenti pedagoga, kteří na DM chybí) – ze strany MŠMT bylo
přislíbeno řešení v rámci inkluse,
- rostoucí nároky na pedagogickou činnost a organizaci práce v DM vyústily v požadavek Asociace na zařazení vychovatele do 9. nebo vyšší platové třídy proto, aby mohl konat
komplexní výchovnou činnost specificky rozvíjející osobnost žáka – tedy pedagogickou
diagnostiku – má být diskutováno v rámci vznikající pracovní skupiny pro koncepci MŠMT ČR,
- na jednání 1. NKS (březen 2015) byly projednány stěžejní otázky života DM, byla
vypracována racionální opatření a navrženy konkrétní závěry – realizován byl pouze jeden tj.
právní výklad k úplatě za ubytování v DM ze dne 28. 5. 2015, který jasně vymezuje, že snížení
úplaty je poskytováno pouze jen cyklicky ubytovaným žákům, kteří se účastní po týdnu
střídavě výuky na jednom a odborné praxe na jiném místě; většina dalších však dosud nebyla
realizována např. zajistit návrat postavení DM jako součásti výchovné a vzdělávací soustavy
ČR zařazením do strategických dokumentů např. Dlouhodobého záměru, zvýšeným zájmem
o DM dát najevo i zřizovatelům, že jsou DM pro MŠ důležité, zajistit vytvoření pracovní
pozice na NÚV – oblast náplně práce školská výchovná ubytovací zařízení (DM, internáty,
školy v přírodě), nebo slib, že na podzim 2015 bude vytvořena pracovní komise ke Koncepci
DM a zpracování výchovného programu pro DM, které mají sloužit jako základ pro
zpracování dalších tematických celků např. BOZ, personální zajištění DM, vytvoření systému
DVPP pro pedagogické pracovníky DM, vytvoření příp. profese speciálních pedagogů přímo
v DM atd.,
- neplnění závěrů 1. NKS bylo diskutováno také na společném jednání členské schůze
ADMIN ČR, z. s. a zástupců MŠMT ČR na výjezdním zasedání v Praze (červen 2015) opět
s nejasným výsledkem z důvodu personálních změn na MŠMT ČR,
- jednáno bylo také opakovaně na úrovni náměstka ministra školství p. Fidrmuce, který opakovaně přislíbil pomoc při realizaci závěrů 1. NKS,
- dopisem o aktuálních problémech DM byla informována také nová paní ministryně
školství Valachová – v odpovědi bylo konstatováno mimo jiné, že prioritně ke zlepšení
našeho posta-vení máme jednat zejména se zřizovateli,
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- příslib MŠMT ČR k zahájení činnosti pracovní skupiny pro koncepci DM jaro 2016 –
zastoupení asociace v pracovní skupině: Radou navržena Mgr. S. Nekolová,
- zahájení spolupráce s Komorou mládeže, poradním orgánem ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy pro oblast dětí a mládeže - návrh zastoupení asociace v Komisi mládeže MŠMT
ČR – Mgr. F. Štěpán,
- Rada ADMIN ČR, z. s. zpracovala věcné připomínky k inspekčnímu zjišťování ČŠI realizovanému v červnu 2015, jehož výsledky byly zpracovány do tematické zprávy „Poskytování
školských služeb v vzdělávání v DM“ ze října 2015, ve kterých konstatovala řadu výhrad
k zadání dotazníku (jeho obsahu), ale i k tematické zprávě, která obsahovala víceméně statistické údaje, ale postrádala analytickou složku - hodnocení stavu.
Diskuse:
Bc. Pechová – návrh rekonstrukce normativu pro DM – stejně jako u škol – ne na žáka, ale na
výchovnou skupinu; seznámení členů se stanoviskem Jihočeského kraje k financování DM
(bude rozesláno),
Ing. Kosek – informoval o jednáních v Praze s vedoucími pracovníky MŠMT ČR a zástupci
zřizovatelů, které informoval o aktuálních neřešených problémech DM – přislíbena pomoc a
podpora, upozornil nato, že bude aktualizován zákon o pedagogických pracovnících i katalog
prací – možnost prosadit navrhované změny v platovém zařazení vychovatelů,
Mgr. Kymličková – upozornila na platnost právních předpisů k inklusi a také na to, že např.
Ústecký kraj prosazuje, že o financování DM mají rozhodovat zřizovatelé - snaha zachovat
stávající stav,
Mgr. Nekolová – problematika inkluse a její dopad na DM: nutno zajistit odpovídající
personální zabezpečení (asistenty pedagoga, speciální pedagogy, metodiky prevence apod.)
Upozornění na neadekvátní návrh finančního ohodnocení asistentů pedagoga ze strany
MŠMT ČR oproti vychovatelům a učitelům odborného výcviku na středních školách,
Dr. Hortová – informace o vzdělávání pedagogů VČ a asistentů pedagoga – 4 leté denní
studium.
Bylo přijato následující usnesení:
Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje předloženou zprávu o činnosti a plnění plánu
práce za rok 2015.
Hlasování:
Z 32 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 32 členů
3) Projednání návrhu plánu práce na rok 2016
Předsedkyně Nekolová předložila návrh pánu práce na rok 2016.
Mezi hlavní priority Asociace na rok 2016 patří:
- spolupracovat se zřizovateli a pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních
předpisech ve vztahu k DM a internátům, zejména prosazovat novelu vyhlášky č. 108/2005
Sb. a aktivně se podílet na tvorbě vyhlášky o BOZ žáků.
- pokračovat v projednávání návrhu „Koncepce DM“ – zapojit se do činnosti pracovní skupiny
MŠMT ČR, která bude vypracovávat finální podobu koncepce,
- zahájit jednání s Asociací krajů ČR,
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- 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.
lánované akce:
- Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů - proběhne v termínu 4. - 5.
11. 2016; v rámci jednání konference se uskuteční členská schůze - volba Rady ADMIN ČR, z.
s.
- Výjezdní zasedání – členská schůze:
České Budějovice: 16. – 17. 6. 2016 (výměna zkušeností, jednání se zástupci MŠMT ČR
např. o dopadu § 16 (inkluse) ŠZ do činnosti DM)
- Vzdělávací akce:
26. 2. 2016 - praktický seminář zaměřený na Aktuální změny v právních předpisech vztahujících se k DM
8. 4. 2016 – Zvládání obtížných situací při práci s dětmi a mládeží
Bylo přijato následující usnesení:
Členská schůze ADMIN ČR, z. s. souhlasí s předloženým plánem práce pro rok 2016.
Hlasování:
Z 32 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 32 členů
Ad 4) Projednání čerpání rozpočtu za rok 2015 návrhu rozpočtu pro rok 2016
Předsedkyně Nekolová předložila zprávu o hospodaření Asociace za rok 2015, provedla analýzu příjmů a výdajů. Předložila návrh na sestavení rozpočtu pro rok 2016. Vzhledem ke
zlepšenému hospodářskému výsledku za uplynulý rok není třeba navyšovat členské
příspěvky pro rok 2016.
Bylo přijato následující usnesení:
Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2015 a schvaluje
předložený návrh rozpočtu pro rok 2016.
Hlasování:
Z 32 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 32 členů
5) Zpráva kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. o kontrole účetní závěrky za rok 2015
Členka kontrolní komise Mgr. Dostálová přednesla zprávu o kontrole účetní závěrky ADMIN
ČR, z. s. za rok 2015
Bylo přijato následující usnesení:
Členská schůze ADMIN ČR, z. s. souhlasí s předloženou zprávou kontrolní komise o
kontrole účetní závěrky za rok 2015.
Hlasování:
Z 32 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovali 32 členů
6) Různé
Mgr. Nekolová
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- připomenutí výkladu Mgr. Šípa k ustanovení § školského zákona, které ukládají, že dohled
smí ve školském zařízení konat pouze pedagogický pracovník (vychovatel, asistent
pedagoga).
- upozornění na oznamovací povinnost pedagogů v případě nevhodného zacházení se svěřeným dítětem, ale i v případě šikany pedagoga mezi žáky i žáků vůči pedagogovi (agresivní
chování, urážky, vulgarita) – důsledek liberální výchovy v rodinách, pocitu beztrestnosti,
který někteří žáci v současné době mají, ale i jejich určité nadřazenosti a neúcty k autoritám;
nezbytný je nekompromisní postoj vůči všem projevům šikany jak mezi žáky, tak i vůči
pedagogům příp. jiným zaměstnancům – je nezbytné průběžně mapovat riziková místa ve
školském zařízení, mít jasně nastavená pravidla a hlavně v DM podporovat takovou
atmosféru, kde se nebojí přiznat pochybení, pojmenovat problém, ale hlavně jej řešit.
Mgr. Kymličková – navrhuje podpořit směrem k MŠMT ČR rychlejší postup při řešení závažných přestupků žáků (viz např. šikana) – správní řízení zdlouhavé, problém DM – schází jim
odborníci v oblasti prevence – přislíbila zaslat členům asociace vlastní „Krizový plán“.
7) Metodický vstup – Pracovní doba vychovatelů v DM
- prezentace přiložena k zápisu z členské schůze
8) Usnesení z jednání valné hromady konané dne 20. 2. 2015
Valná hromada schvaluje:
1) Zprávu o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. v minulém období
2) Zprávu o hospodaření ADMIN ČR, z. s. k 31. 12. 2015
3) Rozpočet ADMIN ČR, z. s. na rok 2016
4) Plán práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2016
5) Zprávu kontrolní komise o kontrole účetní uzávěrky za r. 2015
6) Zástupce ADMIN ČR, z.s. do pracovní komise MŠMT ČR ke Koncepci DM – Mgr. Sylvu Nekolovou a v Komoře mládeže MŠMT ČR – Mgr. Františka Štěpána
Valná hromada bere na vědomí:
1) Přihlášky nových členů ADMIN ČR, z. s.:
- Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 82 – zástupce Bc. Lenka Kučerová
- Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – zástupce Bc- Ludmila Mazánková
- Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a střední odborná škola služeb a cestovního
ruchu Vandsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace – zástupce – Ilona Tesařová
- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – zástupce Helena Zapletalová
- Střední průmyslová škola a obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace – zástupce
Mgr. Martin Klimeš
2) Ukončení členství:
Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická škola Třebíč –
zástupce Eva Musilová
Členská schůze ukládá:
1) Radě ADMIN ČR, z.s. dokončit práce na metodickém materiálu k pojetí práce v DM pod
pracovním názvem „Kuchařka“.
2) Členům do 31. 3. 2016:
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- formulovat dotazy k aktuálním problémům DM a zaslat je k rukám předsedkyně ADMIN
ČR, z.s.;
- zaslat náměty na obsahové zaměření programu Celostátní konference pracovníků DM a
internátů konané dne 4. - 5. 11. 2016;
Příští jednání členské schůze 16. – 17. června 2016 v Českých Budějovicích – bude
projednávána problematika inkluse a její dopady na DM.
Úkol pro členy ADMIN ČR, z.s.: prostudovat tuto problematiku a připravit si podklady pro
jednání se zástupci MŠMT ČR.
Předsedkyně Mgr. Nekolová ukončila jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s. a poděkovala
přítomným za účast.
Příloha č. 1 - Čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z.s. za rok 2015 a rozpočet na rok 2016
Příloha č. 2 - Plán práce ADMIN ČR, z.s. na rok 2016
Příloha č. 3 – Prezentace k pracovní době vychovatelů
Příloha č. 4 – Prezentace k semináři – Aktuální změny právních předpisů vztahujících se
k činnosti DMI“
V Hradci Králové dne 26. 2. 2016
Zapsala. Mgr. Lada Šílová
Ověřila: Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s.
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