
Zápis z jednání se zástupci Asociace domovů mládeže a internátů (ADMIN)  

Datum jednání: 16. 1. 2015, 12:30-16:00 hod 

Místo jednání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova B 218 

Přítomní účastníci:  

za MŠMT: 

- PaedDr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (O 211),  

- Ing. Karla Mališová, referentka O 211,   

za ADNIN:  

- Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka – Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, 

- Ing. Jiří Drápal, zástupce ředitele pro VMV – Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany,  

- Bc. Jana Kašparová, zástupce ředitelky pro DM – Tauferova střední odborná škola veterinární, 

Kroměříž,   

- Ing. Jan Kosek, ředitel – Domov mládeže a školní jídelny, Praha 6- Dejvice, Studentská 10,  

- Bc. Ludmila Pechová, zástupkyně ředitelky pro oblast VMV – Střední škola a Vyšší odborná 

škola cestovního ruchu, České Budějovice,   

- Mgr. Lada Šílová, vedoucí DM – Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem.  

 

Úvodní slovo: 

PaedDr. Josef Rydlo – hlavní cíle pracovního jednání  

Mgr. Sylva Nekolová – doplnění hlavních cílů pracovního jednání    

 

Moderace a řízení jednání:  

PaedDr. Josef Rydlo  

Zápis z jednání:  

Ing. Karla Mališová  

Program jednání: 

1. Účastníci byli informování o návrhu novely vyhlášky č. 108/2005 Sb., který nebyl Poradou 
vedení MŠMT schválen pro vysokou finanční zátěž na státní rozpočet. Mgr. Nekolová zašle 
vyjádření k neúnosnosti provozu DM, nerespektování inkluze, k problematice zdravotně 
znevýhodněných žáků a bezpečnosti ubytovaných žáků a studentů.    

2. Partnerem pro jednání s MŠMT bude Pracovní skupina pro domovy mládeže (PS pro DM), 
kterou budou tvořit zástupci rady OS ADMIN ČR, nikoli zástupci Poradního sboru NM skup. 2 
(který již neexistuje). Složení PS pro DM navrhne Mgr. Nekolová.  

3. Informace o pořádání Národních kulatých stolů (NKS) na MŠMT – výběr zástupců zajistí Mgr. 
Nekolová, která si přeje, aby byl přizván i zkušený metodik Bedřich Hájek. Účastníky NKS 
budou zejména členové PS pro DM a další.   

4. NKS – navržená témata:   
- Analýza v oblasti domovů mládeže.  
- Koncepce domovů mládeže.  
- Termín NKS 4. 3. 2015, 13:00-16:00 h, C 081. 
- Pozvánka s konkrétním programem bude zpracována referentkou O 211 ve 

spolupráci s Mgr. Nekolovou.  
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5. Do termínu 4. 3. 2015 bude Mgr. Nekolové zasláno: 
- odborné vyjádření týkající se financování DM, 
- odborné vyjádření týkající se zařazování vychovatelů do platových tříd,  
- odborné vyjádření týkající povinnosti dozoru nad žáky a studenty,  
- odborné vyjádření týkající se nočních služeb na DM,  
- odborné vyjádření týkající se bezpečnosti žáků a studentů.     

6. Problém s nejednotným právním výkladem § 5, odst. 4. vyhlášky č. 108/2005 Sb. – ADMIN 
dodá písemně návrhy řešení, které budou postoupeny Mgr. Ventlukové, vedoucí oddělení 
školské legislativy. 

7. Přijímací řízení žáků středních škol versus umístění žáků do DM – ADMIN dodá písemně 
návrhy řešení, které budou postoupeny Mgr. Ventlukové, vedoucí oddělení školské 
legislativy. 

8. Návrh vyhlášky o BOZP, bude zaslán CZESHA v rámci vnějšího připomínkového řízení. ADMIN 
může uplatňovat připomínky prostřednictvím CZESHA. 

9. Požadovaná změna ustanovení § 31 školského zákona byla oddělením středního a vyššího 
odborného vzdělávání navržena, ale nebylo jí vyhověno. Připomínky k návrhu školského 
zákona je lépe realizovat v rámci vnějšího připomínkového řízení prostřednictvím CZESHA.  

 

Praha 29. ledna 2015  

Zapsala: Ing. Karla Mališová  

 

Národní kulatý stůl 

Národní kulatý stůl k problematice DM (O 21/O 211)   

1.  Problematika DM 4. 3. 2015 13:00-16:00 C 081 Mgr. Marta Stará   

2.        

3.        

 

 

 
 


