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ÚVOD 

Školní vzdělávací program je dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), § 3 

až 5, povinný dokument, který byl vytvořen za společné účasti pedagogických pracovníků domova 

mládeže Střední školy oděvní a služeb Vizovice. 

 

Školní vzdělávací program domova mládeže je vydáván na čtyřleté období a je určen:  

● vedení školy  

● vychovatelům domova mládeže  

● žákům a rodičům   

● veřejnosti  

● vnějším evaluačním orgánům  

 

Součástí Školního vzdělávacího programu domova mládeže je „Vnitřní řád domova mlá-

deže“ a Roční plán výchovně - vzdělávací činnosti DM. 

 

 

 

Název a adresa školy Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874,   

763 12  Vizovice 

Zřizovatel Krajský úřad Zlínského kraje 

Název ŠVP Domov mládeže 

Platnost ŠVP od 1. září 2010 

Datum aktualizace 1. února 2016 
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1 DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název školy: Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

Adresa školy: Tyršova 874, 763 12 Vizovice 

REDIZO: 600014487 

IČO: 00837237 

 

Jméno ředitele:   Mgr. Eva Šťastná 

 

Kontakty pro komunikaci se školou: 

- telefon:  577 599 311 

- fax:  577 599 310 

- email: souviz@souviz.cz 

- www: www.souviz.cz 

 

Název ŠVP: Domov mládeže 

 

Zřizovatel:  

 

Název:  Krajský úřad Zlínského kraje 

Adresa: tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín  

IČO:  708 91 320 

 

Kontakty: 

 telefon: 577 043 111 

 fax:  577 043 202 

 email:  podatelna@kr-zlinsky.cz 

 www:  www.kr-zlinsky.cz 

 

http://www.souviz.cz/
mailto:podatelna@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz/
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ  

Domov mládeže je součástí Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Zajišťuje žákům uby-

tování a stravování, poskytuje výchovně-vzdělávací péči a vede je k plnohodnotnému vyu-

žívání volného času. DM se nachází v areálu Střední školy oděvní a služeb Vizovice a jsou 

v něm ubytováni pouze žáci této školy. 

Domov mládeže přispívá k socializaci ubytovaných žáků, poskytuje žákům možnost soci-

álního zázemí mimo rodinu a zajišťuje jejich ochranu před negativními vlivy a návyky jako 

je neplnění školních povinností, záškoláctví, alkoholismus či jiné toxikománie nebo vliv 

negativně orientovaných vrstevnických skupin. 

Součástí ubytování je výchova a vzdělávání, které vedou k plnohodnotnému využívání vol-

ného času podporou volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání, jejichž obsahová ná-

plň je uvedena v příloze č. 2 – Roční plán výchovně vzdělávací činnosti v Domově mláde-

že Střední školy oděvní a služeb Vizovice na příslušný školní rok. 

2.1 Ubytovací kapacita 

Kapacita DM je 148 lůžek ve dvou budovách. 

Budova DM 2 má kapacitu 31 lůžek ve dvou až třílůžkových pokojích první kategorie. 

Budova DM 1 má kapacitu 117 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích. V roce 2011 pro-

běhla rozsáhlá rekonstrukce pokojů v budově DM 1. Po této rekonstrukci splňují také 

všechny pokoje v budově DM1 podmínky pro zařazení do 1. kategorie.  

2.2 Rozdělení žáků 

Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaříze-

ních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 3 a s přihlédnutím 

k organizaci a uspořádání Domova mládeže Střední školy oděvní a služeb Vizovice, zvýši-

la ředitelka školy nejvyšší počet žáků ve výchovné skupině až na 33 žáků. Výsledný maxi-

mální počet výchovných skupin v domově mládeže je 6 výchovných skupin, se kterými 

pracuje 6 vychovatelek. Rozdělení žáků do výchovných skupin na školní rok stanovuje 

zástupce ředitelky školy pro DM. 
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2.3 Provoz DM 

Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle 17:00 hodin do pátku 16:00 hodin. Na ví-

kendy odjíždějí žáci domů. 

Dohled a kontrolu nad žáky v noci zajišťují 4 bezpečnostní pracovnice. Úklid DM provádí 

2 pracovnice úklidu, z toho jedna na poloviční úvazek. 

2.4 Kontakty 

577 599 370, 737 946 127 (zástupce ředitelky školy pro DM) 

577 599 371, 736 504 613 (vychovatelky) 

2.5 Stravovací služby 

Škola zajišťuje celodenní stravování ubytovaným žákům přímo v budově domova mládeže. 

Žákům je k dispozici rovněž školní bufet a nápojový a občerstvovací automat ve vestibulu 

DM. 

2.6 Doplňková činnost 

DM poskytuje ubytovací a stravovací služby pro veřejnost v době nepřítomnosti ubytova-

ných žáků. Tato činnost se řídí Provozním řádem pro ubytování cizích osob. 

2.7 Pedagogická dokumentace  

V pedagogické dokumentaci jsou vedeny jen osobní údaje dle § 28, odstavce 3 školského 

zákona. Používání a uchovávání osobních údajů z pedagogické dokumentace pro účely 

domova mládeže je v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Osobní údaje žáků výchovných skupin jsou uloženy v hlavní vychovatelně do-

mova mládeže.  

Osobní spis žáka 

Přihláška do domova mládeže  

Deník výchovné skupiny  

Deník zájmového útvaru  

Denní záznam  
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Školní vzdělávací program domova mládeže 

Roční plán výchovně-vzdělávací činnosti domova mládeže 

Měsíční plán výchovné skupiny 

Týdenní plán výchovné skupiny  

Přihláška ke stravování  

Ostatní písemná dokumentace  

 

2.8 Prostorové a materiálně technické podmínky pro žáky  

2.8.1 Budova DM 1 

V 1. poschodí jsou pokoje dvou a třílůžkové, postele s úložným prostorem nebo se skříň-

kou na lůžkoviny, 1 - 2 skříně, 1 stůl a židle, 1-2 sedačky, poličky na osobní věci, lampič-

ka. Dále mají žáci k dispozici klubovnu s klubovým posezením (konferenční stolky a křes-

la), televizí, CD a DVD přehrávačem, klavírem a 2 funkčními počítači. V 1. poschodí je 

žákům k dispozici kuchyňka pro přípravu jednoduchých pokrmů, chladnička pro uchová-

vání potravin, mikrovlnná trouba a varná konev. 

V 1. poschodí je pracovna vychovatelek, kancelář zástupce ředitelky školy pro DM a izola-

ce pro nemocné žáky.  

Ve 2. poschodí jsou pokoje dvou a třílůžkové, postele s úložným prostorem nebo se skříň-

kou na lůžkoviny, 1 - 2 šatní skříně, 1 stůl a židle, 1-2 sedačky, poličky na osobní věci, 

lampička. 

Dále zde mají žáci k dispozici klubovnu s klubovým posezením (konferenční stolky a křes-

la), televizí, CD a DVD přehrávačem a 2 funkčními počítači. Ve 2. poschodí je rovněž pra-

covna vychovatelek. 

2.8.2 Budova DM 2 

Pokoje dvou a třílůžkové, postele s úložným prostorem, dvě nebo tři šatní skříně, 2 psací 

stoly a židle podle počtu postelí, poličky, stolní lampa. V budově DM 2 je rovněž klubovna 

vybavena klubovým posezením a televizí. 
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Také v budově DM 2 je pracovna vychovatelek a malá kuchyňka vybavena chladničkou, 

varnou konvicí a mikrovlnnou troubou. 

Dle Vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz DM splňu-

je kritéria pro ubytování žáků (6 m2/žáka), počty WC, umyvadel, sprch, bidetů aj.  Dle 

finančních možností bychom rádi postupně doplnili a obměnili starší vybavení pokojů 

v budově DM 1.  Budova DM 2 je novým nábytkem již vybavena.   

2.8.3 Prostory pro sportovní činnost 

Pro sportovní činnost mají žáci k dispozici tělocvičnu školy a posilovnu. V případě pěkné-

ho počasí mohou žáci využívat hřiště v areálu školy a u Sokolovny, v zimě slouží plocha u 

Sokolovny jako kluziště k bruslení. Hřiště je situováno proti budově DM. 

2.8.4 Prostory ke studiu 

Ke studiu využívají žáci převážně pokoje, dále klubovny DM nebo učebny školy. 

2.9 Hygienické podmínky pro žáky 

Pro zabezpečení hygienických podmínek postupuje domov mládeže dle vyhlášky 410/2005 

Sb., ministerstva zdravotnictví v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdě-

lávání dětí a mladistvých, která stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, 

vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a 

úklid. WC (vybavené vysoušeči rukou) a sprchy jsou pro žáky v obou budovách společné 

na poschodích. WC, sprchy a umývárny pro chlapce jsou v areálu tělocvičny, odděleně od 

WC a sprch děvčat. 

V rámci výše uvedené vyhlášky škola poskytuje žákům výměnu ložního prádla (2x/měsíc), 

úklid všech společných prostor a hygienických zařízení a zajišťuje pitný režim. 

Žáci jsou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (2x za školní rok) a průběžně 

varováni před činnostmi, při kterých hrozí riziko poškození zdraví. 
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2.10 Charakteristika ubytovaných žáků 

V DM jsou ubytováni pouze žáci Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Žáci pocházejí      

z různého sociálního a kulturního prostředí, z různých částí regionu severní a jižní Moravy, 

převážně pak ze Zlínského kraje. Žáci 1. ročníků se umisťují na ubytování v rámci své třídy 

v 1. poschodí budovy DM1, a toto umístění se nemění, nejsou-li k tomu vážné provozní 

nebo organizační důvody. Žáci 2. a 3. ročníků se umisťují k ubytování ve druhém poschodí 

budovy DM 1, žáci plnoletí jsou ubytování na pokojích v budově DM2.  

2.11 Charakteristika pedagogického sboru 

Požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanoví zákon 563/2004 Sb.,       

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podle zákona má pedagogický 

pracovník splňovat předpoklady podle § 3 a splňovat odbornou kvalifikaci podle § 16. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále též DVPP) se uskutečňuje podle § 4 

zmíněného zákona a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovní-

ků a vlastních plánů DVPP. 

Pedagogické působení v našem DM zajišťuje 6 plně kvalifikovaných vychovatelů, z nichž 

jeden se specializuje na sportovní a tělovýchovné aktivity, jeden na kulturu a výtvarnou 

činnost, jeden na zdravý životní styl, další se zaměřuje na osvětu a další na obecné estetic-

ko-výchovné působení a rukodělné činnosti. Odborné zaměření si vychovatelé prohlubují 

v akreditovaných kurzech i samostudiem. 

Ve výchově a vzdělávání se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů a ochranu 

žáků. Tuto činnost upravuje Minimální preventivní program školy, závazný i pro pedago-

gické pracovníky domova mládeže. Organizací a realizací MPP je pověřen metodik pre-

vence školy. Velký důraz klademe na účelné využití volného času a zájmovou činnost žá-

ků, kterou se snažíme neustále rozšiřovat. Vychovatelé rovněž úzce spolupracují s třídními 

učiteli, výchovnou poradkyní školy a školním metodikem prevence. 
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2.12 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, dalšími pedagogic-

kými pracovníky školy a jinými orgány 

Zákonní zástupci žáků mají práva a povinnosti zakotvená v řádu domova mládeže, který 

vychází ze školského zákona ze dne 24. září 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Zákonní zástupci žáků mají právo podle §21 školského zákona zejména na kvalitní služby 

a informace o svých dětech a také povinnosti (§ 22 školského zákona), vyplývající z výše 

uvedeného řádu DM. 

Vychovatelé DM úzce spolupracují s ostatními pedagogy školy a předávají jim potřebné 

informace o žácích. 

Dalšími subjekty, se kterými DM spolupracuje, jsou instituce participující na výchově         

a vzdělávání žáků a instituce orgánů péče o mládež, poskytující psychologické, psychiat-

rické a lékařské služby, případně Policie ČR. 
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3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Školní vzdělávací program domova mládeže je definován v § 5, školského zákona, ve zně-

ní pozdějších předpisů. Účel domova mládeže je definován v § 2, vyhlášky MŠMT             

č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zaří-

zeních, ve znění pozdějších předpisů. 

3.1 Zaměření a podmínky vzdělávání a výchovy v DM 

(Školský zákon 561/2004 Sb., § 2) 

● Rovný a nediskriminační přístup ke vzdělávání a výchově. 

● Zohledňování vzdělávacích potřeb žáka daných jeho kompetencemi a osobními charakte-

ristikami. 

● Vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a úcta všech účastníků vzdělá-

vání a výchovy. 

● Svobodné šíření poznatků, vyplývajících z výsledků soudobého stavu poznání světa, kte-

ré jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání a výchovy. 

● Zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a 

vývoji a co nejširší uplatňování účinných, moderních pedagogických přístupů a metod. 

● Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy vzhledem k dosahování cílů vzdělávání sta-

novených tímto zákonem a vzdělávacími programy. 

● Vědomí spoluodpovědnosti žáků za své vzdělávání. 

 

3.2 Priority vzdělávání a výchovy – profilace domova mládeže 

Ambice a poslání domova mládeže ve vzdělávání a výchově jsou především v oblasti vý-

chovy osobnosti žáka a výchovy v době mimo vyučování a vyplývají z jeho poslání a po-

stavení v systému škol a školských ubytovacích zařízení. Tím jsou určeny i jeho základní 

cíle a úkoly, které spočívají ve vzdělávání, pedagogickém ovlivňování volného času žáků a 

jeho smysluplného využívání. 
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Pedagogické působení a výchovná činnost v domově mládeže má za cíl:  

● vést žáky k účelnému využívání volného času s nabídkou dostatečného množství námětů 

pro jeho naplňování  

● vést žáky k získání vzdělání, vytvářet podmínky pro přípravu na vyučování  

● vést žáky k osvojování základních hodnot, na nichž je založena naše společnost  

● vést žáky k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost pů-

sobící na své okolí  

● vést žáky ke sportu a pěstování zdravého životního stylu  

● vést žáky k pěstování hygienických návyků včetně úklidu a výzdoby pokojů  

● vést žáky k získání schopnosti týmové spolupráce  

K tomu volí vychovatelky v DM specifické prostředky, formy a metody činnosti a plní ná-

sledující úkoly výchovy mimo vyučování: 

● relaxačně zdravotní úkoly: obnova sil, upevňování zdraví, změna sociálního prostředí, 

změna druhu a charakteru činností. 

● výchovně vzdělávací a sebevzdělávací úkoly: seberealizace a osobnostní rozvoj žáků, 

vytváření dostatečného prostoru pro sebevýchovu žáků. 

● sociální úkoly: společenské uplatnění, činnosti a aktivity. 

 

Vychovatelé ve svém působení na žáky vychází z vědomostí žáků, které se snaží rozvinout 

do schopností a dovedností, jež jsou zapotřebí k výkonu jednotlivých činností potřebných 

pro život člověka a jeho uplatnění v současné společnosti. Vznikají tzv. klíčové kompeten-

ce jedince. Tyto klíčové kompetence jsou součástí měsíčních plánů činnosti výchovných 

skupin a výchovná činnost vede ke snaze osvojení těchto kompetencí u žáků.  Při formulo-

vání klíčových kompetencí vycházíme z toho, že tyto kompetence by měly být zároveň 

použitelné v různých životních situacích a kontextech. 

Nabídka volnočasových aktivit je organizována napříč výchovnými skupinami, formou 

společných akcí pro všechny ubytované. Účast na nich je dobrovolná, protože prvořadou 

povinností žáků je příprava na vyučování a na své budoucí povolání. 
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3.3 Předpoklady a prostředky pro realizaci výchovně  -  vzděláva-

cí  činnosti 

Průřezová témata ve vzdělávání a výchově, které reprezentují okruhy problémů současného 

i budoucího světa, procházejí napříč oblastmi vzdělávání a výchovy a jejich realizace na-

pomáhá rozvíjet osobnost žáka s cílem dosáhnout klíčových kompetencí žáka. 

 

3.3.1 Oblasti výchovy a vzdělávání v DM 

● osobnostní a sociální výchova 

● výchova demokratického občana 

● výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

● multikulturní výchova 

● environmentální výchova 

● mediální výchova 

 

3.3.2 Vytváření a působení přirozeného a pozitivního psychosociálního prostředí 

Na tvorbě přirozeného a pozitivního psychosociálního prostředí se podílejí všichni účastní-

ci vzdělávání. Při výchovně - vzdělávací činnosti v domově mládeže respektujeme zásady 

pedagogiky volného času: 

● dobrovolnost – žák se může, ale nemusí volnočasových aktivit zúčastnit, záleží to pouze 

na jeho rozhodnutí  

● spontánní aktivita 

● navození kladných pocitů - zájmové aktivity by měly přinášet pozitivní emoce a hodno-

cení činnosti žáků by mělo být citlivé. 

● samostatnost a samosprávnost – žáci sami se prostřednictvím samosprávy podílejí na 

plánování volnočasových aktivit a na životě v DM 
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● seberealizace – vychovatel dbá na to, aby se žák v dané činnosti mohl realizovat a zaží-

val pocit úspěšnosti. 

● sebepoznávání a motivace 

● zajímavost, pestrost - vychovatel musí plánovat a organizovat různé zájmové činnosti, 

žáky vhodně motivovat k účasti na nich a činnost zajímavě rozvíjet.  

● rozvoj individuálních a skupinových zájmů 

3.3.3 Žák jako ústřední postava vzdělávání a výchovy 

Primární podmínky podporující toto postavení: 

● uplatnění jeho základních práv vyplývajících ze školského zákona 561/2004 Sb.              

a z Úmluvy o právech dítěte, zejména práv na respektování osobnosti žáka a jeho zvlášt-

ností v závislosti na fyzické, psychické a mentální zralosti žáka a práva na volný čas 

● výchovné působení založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu k osobnosti, 

potřebám a zájmu žáka 

● vyváženost při uplatňování práv a plnění povinností, zajištění vymahatelnosti práv žáka 

● právo volby a vlastních rozhodnutí odpovídající míře zralosti žáka, reálným možnostem    

a podmínkám života v domově mládeže s podporou vychovatele a v rámci zdravého osob-

nostního vývoje a vnitřního řádu DM 

● uplatnění kompetencí žáka v podmínkách domova mládeže a jeho podíl na organizaci       

a činnosti zařízení 

● specifické postavení plnoletého žáka a jeho zodpovědnost za své chování a jednání 

● objektivní hodnocení práce a činnosti žáka vychovatelem a sebehodnocení žákem 

3.3.4 Cílevědomost při utváření výchovných skupin 

● snaha o vytváření výchovných skupin z jednotlivých tříd tak, aby nebyl narušen kolektiv 

třídy 

● stabilizace vychovatele u jednotlivých skupin po dobu studia 

● umisťování žáků do pokojů dle oborů, ročníků a výchovných skupin 
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3.3.5 Využívání účinných forem a metod vzdělávání a výchovy 

Formy výchovné činnosti v domově mládeže podporují aktivitu, sociabilitu a morálku, 

emocionální prožitek, kreativitu, samostatnost, odpovědnost a individualitu žáka:  

● plánování a příprava výchovné činnosti a aktivity 

● kolektivní působení 

● individuální působení 

● individuální pohovory 

● průběžné neformální působení vychovatele 

● pravidelné aktivity – studijní klid, činnost zájmových útvarů, pravidelné akce zájmových 

útvarů atd.,  

● příležitostné aktivity – jednorázové akce, exkurze, výlety, turnaje, besedy, soutěže atd.,  

● spontánní aktivity – využití tělocvičny, posilovny, knihovny DM, internetu na klubov-

nách   

Metody výchovně - vzdělávací činnosti v DM: 

● motivace a aktivizace žáků 

●  rozhovor 

● přednáška a beseda 

● diskuse 

● trénink dovedností 

● modelová situace 

● případová studie 

● dotazníky 

● monitorování sociálního klimatu a kultury školy a domova mládeže 

● hodnocení výsledků vzdělávání (úspěšnost žáků, zapojení do aktivit a projektů apod.)  
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3.3.6 Volba vhodných prostředků 

Zahrnuje organizaci života, pravidla, personální zázemí, prostorové a materiálně technické 

podmínky. Základním prostředkem výchovné činnosti je zážitek (prožitek) žáků, který 

obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. 

Důležité je i pozitivní klima, kultura a atmosféra domova mládeže. 

3.4 Výchovné a vzdělávací strategie v DM 

DM má zájem podílet se na republikových koncepcích vzdělávání a výchovy mládeže, 

konkrétně na Koncepci podpory mládeže 2014 – 2020. Pilíři této koncepce je: 

●usnadnění procesu přerodu mladého člověka v samostatného jedince zodpovědného za 

svůj život, svoji rodinu, komunitu a společnost 

●orientace na skutečné potřeby a možnosti mladých lidí 

●podpora potenciálu pro rozvoj společnosti 

Koncepce podpory mládeže 2014-2020 formuluje strategické cíle, které náš DM ve svém 

programu zohledňuje.  

● uplatňování rovného přístupu žáků k právům a informacím 

● realizování zájmového a neformálního vzdělávání v činnosti DM 

●rozšiřování nabídky činností ve volném čase a motivace žáků k jejich využívání 

●vytváření podmínek pro aktivní zapojení žáků do rozhodovacích procesů 

●motivace žáků k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjení environmentální gra-

motnosti 

●rozvíjení všestranného a harmonického rozvoje žáků s důrazem na jejich fyzické a dušev-

ní zdraví a morální odpovědnost 

● vytváření příznivých podmínek pro dobrovolnictví mládeže 

● usnadňování začlenění mládeže s omezenými příležitostmi 

●prohlubování kompetencí mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií 

●nabízení žákům rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím 
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4 FUNKCE VÝCHOVY 

Ve výchově v domově mládeže je potřebné dbát především na rozšiřování vědomostí a 

dovedností žáků, rozvíjení zájmů, aktivit samostatnosti a iniciativnosti, formování základ-

ních mravních vlastností a utváření správné duševní a tělesné rovnováhy žáků.  

Výchova je chápána jako komplexní příprava člověka pro život, to znamená pro plnění 

sociálních rolí, do nichž člověk během svého života bude vstupovat.  

Vychovatel má v domově mládeže nejen funkci pedagoga, ale zastupuje zde i rodiče, proto 

je v jeho práci velmi důležité navázání neformálního vztahu se svými žáky, individuální 

přístup k žákům a vybudování přátelské atmosféry a důvěry v domově mládeže, aby se zde 

žáci cítili dobře a bezpečně.  

4.1 Funkce výchovy ve volném čase 

Volný čas představuje na jedné straně příležitost pro osobnostní a sociální rozvoj dětí          

a mládeže, ale na druhé straně v sobě skrývá nemalá rizika. Pedagogické ovlivňování vol-

ného času, zejména výchova dětí a mládeže v době mimo vyučování, je tedy významnou 

oblastí výchovného působení. 

Z hlediska realizace výchovy dětí a mládeže ve volném čase plní výchova mimo vyučování 

tyto základní funkce: 

● Výchovně vzdělávací funkce 

V jejím rámci dochází k rozvíjení schopností žáků, usměrňování, kultivace jejich zájmů         

a potřeb, formování žádoucích postojů a morálních vlastností. Prostřednictvím pestrých       

a zajímavých činností se žáci motivují k hodnotnému využívání volného času, k získávání 

nových vědomostí, dovedností i návyků a tím i k rozvoji poznávacích procesů                      

a k celoživotnímu vzdělávání. 

Různými aktivitami ve volném čase člověk získává nové informace ze všech oblastí spole-

čenského života, kultury, vědy, techniky i z médií, čímž se rozvíjí  kognitivní,  motorická       

i afektivní složka jeho osobnosti. 
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● Rekreačně relaxační funkce 

Při výchově dětí a mládeže ve volném čase musíme zohledňovat také psychohygienická 

hlediska, zásady pro udržení fyzického zdraví a dodržovat zásady bezpečnosti při provozo-

vání jednotlivých činností. Domov mládeže přispívá k usměrňování režimu dne tak, aby 

podporoval zdravý  tělesný  a duševní rozvoj. To spočívá ve střídání činností různého cha-

rakteru duševních i tělesných, práce a odpočinku, činností organizovaných a spontánních. 

Dále pak pobyt na čerstvém vzduchu, sport, racionální výživa, hygiena, příjemné estetické 

prostředí a dodržování zásad bezpečnosti.  

● Sociální funkce 

Každý mladý člověk touží stát se členem nějaké vrstevnické skupiny, někam patřit. Ideálem 

je, když je to skupina vrstevníků se stejnými nebo podobnými zájmy. Děti a mládež se při 

práci ve skupině učí komunikovat, spolupracovat, navazovat mezilidské vztahy.  

Pedagog má možnost při práci se skupinou eliminovat případné nedostatky rodinného pro-

středí a zajistit, aby všichni její členové mohli prezentovat své schopnosti, vědomosti, zaži-

li úspěch a získali ve skupině přiměřený status. 

● Seberealizační funkce 

Zájmová činnost ve volném čase umožňuje uspokojovat potřeby a seberealizaci člověka. 

Každý člověk touží po úspěchu. Úspěch je velká motivační síla, je to motor, který žene 

člověka dopředu a napomáhá rozvíjet nadání a talent. 

● Preventivní funkce 

Nemalé části mladých lidí se z různých důvodů nedaří vyrovnat se přiměřeně s  osobními       

a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a různými náročnými životními situ-

acemi. Zástupným řešením a únikem od reality pak pro ně bývá zneužívání drog a alkoho-

lu, záškoláctví, šikana, vandalismus a další formy nežádoucího chování, které spadá do 

oblasti společensko- patologických jevů. 

Člověk, který má své zájmy, který se jim pravidelně věnuje a rozvíjí je, většinou nemá 

žádný důvod inklinovat k sociálně patologickému chování. 
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5 CÍLE VÝCHOVNÉ PRÁCE 

Ve výchovném cíli je vyjádřen určitý ideál předpokládaných a žádoucích vlastností člově-

ka, které lze získat výchovou.  

Dobře připravit dítě na samostatný život není jednoduchý úkol. Cílem výchovy je harmo-

nicky rozvíjet a kultivovat činnost, aby vychovávaný dosáhl svůj životní cíl. 

Pedagogické působení v DM naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělá-

vání dané školským zákonem.  

Jde zejména o tyto cíle: 

● Snaha o bezprostřední naplňování volného času smysluplnými aktivitami rekreačními i 

výchovně-vzdělávacími. 

● Seznámení jedince s množstvím zájmových aktivit a poskytnutí základní orientace a po-

moci. Na základě vlastních zkušeností v různých oborech nalezení oblasti zájmové činnos-

ti, která dává možnost uspokojení a seberealizace. Vytváření návyků pro budoucí trávení 

volného času a k jeho účelnému využívání. 

● Snaha pro vytváření podmínek pro přípravu do vyučování a vytváření studijních návyků. 

● Získávání různých dovedností a návyků potřebných pro život a umění komunikace. 

● Rozvíjení porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, 

osvojení si pravidel společenského chování, rozvíjet empatii, společné řešení problémů a 

práce v týmu. 

● Rozvíjení vnitřní kvality jedince, budování jeho hodnotového systému, pěstování zdra-

vého životního stylu. 

5.1 Klíčové kompetence žáka v DM 

Kompetence jsou souhrnem znalostí, schopností a praktických dovedností, s nimi souvise-

jících postojů i hodnotových orientací, které jsou předpokladem k výkonu činností. 

Sociální kompetence existují ve třech oblastech: 

● Sociální dovednosti komunikační. 

● Sociální dovednosti interakční jako je pomoc, spolupráce aj.  
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● Speciálně situační kompetence, tzn. umět zaujmout postoj, umět kritizovat, řešit pro-

blém, prosadit se, kooperovat, odolávat stresu aj. 

 

Kompetence, které žák v našem DM získává a rozvíjí: 

1. Kompetence k učení 

Cíl: Plánovaná snaha a podpora účinnosti vzdělávacího procesu, snaha o získání vše-         

obecného a odborného vzdělání. 

● Zkvalitňování přípravy na vyučování (motivace ke studiu, naučit se učit, získané vědo-

mosti si dávat do souvislostí a využívat při dalším studiu). 

● Pomoc problémovým žákům (stanovení si denních cílů, soustavná příprava, opakování a 

procvičování získaných vědomostí, uvědomování si pokroku). 

● zvyšování efektivity samostudia (navození kladného postoje k učení, zhodnocení dosa-

vadních výsledků a jejich využití i v praktických situacích 

Vychovatelky vedou žáky k samostatnosti při přípravě na vyučování, vytváří a zajišťují 

žákům vhodné podmínky k učení včetně materiálně technických podmínek s využitím in-

formačních technologií, poskytují žákům podporu při vyhledávání informací a spolupracují 

se zákonnými zástupci a školou. 

 

2. Kompetence k řešení problémů 

Cíl: Umět přijmout zodpovědnost za své jednání a rozhodování, umět odhadnout důsledky 

svého jednání a chování v různých životních situacích 

● Všímat si problémů, učit se je pochopit a hledat různými způsoby jejich řešení 

●  Učit se překonávat překážky 

● Učit se reálnému posuzování svých duševních a fyzických možností 

● Učit se přizpůsobovat změnám 

● učit se překonávat překážky, nevzdávat se, učit se dokončovat započaté činnosti 

● učit se při řešení problémů uplatňovat různé metody myšlení  
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Vychovatel učí žáka uplatňovat základní myšlenkové operace při řešení problémů, vede ho 

k samostatnosti, k přiznání a převzetí zodpovědnosti za své jednání, motivuje žáka 

k získávání informací k řešení problémů, pomáhá hodnotit rizika a možné negativní dů-

sledky. 

3. Komunikativní kompetence 

Cíl: Rozvíjet a ovládat schopnosti žáků samostatně a úspěšně komunikovat, posilovat se-

bedůvěru. 

● Komunikace individuální, skupinová (na pokojích, v prostorách DM). 

● Vyjadřovat pocity nejen řečí, ale i gesty a jinými prostředky (udělám radost svým spo-

lubydlícím, vychovatelkám). 

● Umět se kultivovaně vyjadřovat, nepoužívat zástupná gesta, umět klást přiměřené otázky 

a odpovídat, umět naslouchat, zvládnout barvu hlasu, intonaci, komunikovat v různých 

sociálních prostředích. 

Vychovatel cílevědomě vytváří prostor pro komunikaci mezi žáky navzájem i pro komuni-

kace mezi žákem a vychovatelem, vede žáky k diskusi a je mu vzorem věcné a konstruk-

tivní komunikace, předává žákovi veškeré informace potřebné pro jeho zdravá a aktivní 

život v DM. 

4. Sociální a interpersonální kompetence 

Cíl: Vést žákyně k vytváření zdravých sociálních vazeb v rámci výchovné skupiny, řešit 

vzniklé situace, navodit vlídné prostředí ke tvorbě kladných citů, učit se žít společně: 

● Využít každou vhodnou příležitost ke konverzaci o mezilidských vztazích (vztahy na 

pokojích, ve výchovné skupině, při veškerém společenském dění v DM). 

● Vést žákyně k samostatnému rozhodování, k uvědomění si zodpovědnosti svého vhod-

ného či nevhodného chování, rozpoznat agresivitu, šikanu a dokázat se jim bránit. 

● Snaha o spolupráci ve výchovné skupině (dokázat se prosadit i podřídit, přijmout kom-

promis, respektovat druhé, být tolerantní k odlišnostem jiných) 

● Uvědomit si, že v různých životních situacích nebývá pouze jedno řešení samostatně se 

rozhodovat v činnostech, umět nést důsledky jednání, umět přijmout kompromis, tolerant-
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nost k odlišnostem mezi lidmi, rozeznat vhodné a nevhodné chování, rozeznat šikanu a 

netolerovat ji. 

Vychovatel napomáhá žákovi rozpoznat jeho slabé a silné stránky, povzbuzuje u žáka jeho 

zdravé sebevědomí i schopnost kritického sebehodnocení, podporuje žáka při zvládání jeho 

problémů a psychické zátěže, dbá na dodržování pravidel a norem chování a jednání, upev-

ňuje a rozvíjí pozitivní klima ve skupině a v celém DM. 

5. Občanské a činnostní kompetence 

Cíl: Uvědomit si důležitost svých rozhodnutí v návaznosti na ochranu životního prostředí, 

vytvářet optimální a zdravou atmosféru pro pobyt v DM. 

● Učit odpovědnosti k sobě samému i k druhým (k vytýčeným a plánovaným úkolům při-

stupovat zodpovědně, odhadovat rizika svých nápadů). 

● Chránit životní prostředí nejen své, ale i ostatních (enviromentální výchova, šetření ener-

gií, třídění odpadu). 

● Dbát na své zdraví i zdraví ostatních, chovat se zodpovědně s ohledem na zdravé             

a bezpečné prostředí 

● Uvědomovat si svá práva a práva druhých (nebýt sobecká, zahleděná do sebe, umět pro-

sadit sebe i jiné). 

● Učit se plánovat své činnosti, odhadovat rizika svých nápadů, uvědomovat si svá práva a práva 

ostatních, učit se pracovat nejen pro sebe, ale i pro druhé. 

Vychovatel využívá prožitků žáka k posilování příznivého psychosociálního klimatu v DM a de-

mokratické atmosféře, motivuje žáka k projevení názoru, k diskusi, rozvíjí schopnosti kritického 

myšlení, empatie, kompromisu, vede žáka k dodržování pravidel a spravedlivě hodnotí, jak žák tato 

pravidla dodržuje. 

6. Kompetence k trávení volného času  

Cíl: Vést žáky nenásilnou formou k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času,     

k vytváření estetických hodnot nejen pro vlastní potěšení, ale i pro radost ostatních. 

● Podporovat veškerou aktivitu, týkající se smysluplného trávení volného času (účastnit se 

kulturního a společenského dění v DM, ve městě i mimo město).  
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● Motivovat k estetickému cítění.  

● Umět si vybrat dle vlastních dispozic.  

● Využívat všechny prostředky ke zdravému způsobu života (využití posilovny, hřiště, 

tělocvičny ke sportu a aktivnímu odpočinku). 

● Umět účelně trávit volný čas, umět si vybrat z nabídky zájmových činností organizova-

ných nebo individuálních, rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času jako kompen-

zaci stresových situací nebo jednostranné zátěže ze školního vyučování, umět odmítnout 

nevhodné nabídky pro trávení volného času. 

● rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech. 

Vychovatel vytváří příležitosti k účelnému využití volného času v souladu se zájmy žáka, 

učí žáka novým vědomostem a dovednostem, vede ho k tvořivosti a účasti na společné čin-

nosti, vede žáka k poznání zdravého životního stylu a jejich uplatňování ve vlastním životě 

a působí všemi prostředky proti hrozbě rizikového chování, modernizuje obsah zájmové 

činnosti i metody práce se žáky, rozšiřuje nabídku neformálních i spontánních aktivit. 

 

5.2 Časový plán 

Školní vzdělávací program domova mládeže je vytvořen na dobu čtyř školních let. 

Je podkladem pro vypracování ročního plánu DM. Roční plán výchovně-vzdělávací čin-

nosti obsahuje konkrétní akce a činnosti v DM na příslušný školní rok a je rozpracován 

pedagogickými pracovníky DM do měsíčních plánů (deníky výchovných skupin) a týden-

ních plánů výchovných skupin (nástěnky).  

 



 

 26 

6 FORMY VÝCHOVNÉ ČINNOSTI V DM 

● Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost. 

● Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost. 

● Osvětová činnost a poskytování informací pro žáky a vedení k prevenci sociálně patolo-

gických jevů. 

● Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků.  

● Průběžné neformální působení vychovatele. 

● Kolektivní působení. 

6.1 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

Základní formou výchovné práce jsou pravidelné činnosti obsažené v denním režimu, které 

vycházejí z požadavků psychohygieny.  

Vychovatel se schází každý týden s jednotlivými skupinami na výchovných schůzkách. 

Jedenkrát do měsíce se žáci scházejí na jednání Domovní samosprávy.  

V DM mají žáci 2 hodiny studijní doby, z toho jednu hodinu individuálně volenou a dru-

hou hodinu, kdy vychovatel má dohled nad jejím naplňováním (případně pomáhá žákům      

s přípravou do vyučování). 

 Každé dopoledne vede žáky k pořádku a čistotě na pokojích – hodnotí se žáky pořádek     

v jednotlivých pokojích, jednou za týden provádí dohled nad týdenním úklidem. 

6.1.1 Zájmová činnost v DM 

Vychovatelé v našem domově mládeže se snaží pro žáky zajistit a připravit mnoho zajíma-

vých možností k trávení volného času. V pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové čin-

nosti nabízíme zájmové kroužky. Skladba a nabídka kroužků je dána především specializa-

cí vychovatelek a také tím, že v našem zařízení jsou ubytována převážně samá děvčata. 

Činnost probíhá ve většině kroužků 1 x týdně podle rozvrhu, a to v DM nebo v tělocvičně a 

posilovně školy. Vedoucí i členové jsou průběžně seznamováni s bezpečnostními předpisy 
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a s vnitřním řádem. Náplň jednotlivých kroužků a docházka jsou vedeny v Záznamech o 

práci jednotlivých zájmových kroužků.   V DM pracuje výtvarný kroužek, keramika, aero-

bic, kroužek volejbalu, kroužek vaření, kroužek ručních prací, literární kroužek a půjčování 

knih z žákovské knihovny, využívání tělocvičny i posilovny. 

● Aerobic 

Kroužek je určen všem zájemcům o kondiční cvičení při hudbě. Je to cvičení zaměřené na 

zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti a rozvoj oběhové soustavy. Aerobic pomůže zá-

bavnou formou zpevnit svaly a zhubnout, případně si udržet stabilní váhu.  

●Volejbal 

Nácvik základních volejbalových dovedností, které jsou nutným předpokladem dalšího 

rozvoje této sportovní hry. Kromě správné techniky, průpravných cvičení a předpokláda-

ných možných chyb, kterých je dobré se vyvarovat, zde žáci získají také relevantní infor-

mace o volejbale a jeho pravidlech. 

● Výtvarný kroužek 

Kroužek pracuje rovněž podle přání svých členů. Rozvíjí a prohlubuje potřebné vědomosti 

a dovednosti v oblasti výtvarné a estetické výchovy. Žáci se učí základům různých výtvar-

ných technik jako je kresba uhlem, vodovými i temperovými barvami. Práce žáků výtvar-

ného kroužku zajišťují estetickou výzdobu DM. V kroužku se žáci seznámí také s techni-

kami jako je savování, drátování a batikování, pletení z pedigu,,výroba šperků z korálků, 

věnují se výrobě loutek a výrobě suché vazby.  

●Kroužek vaření a pečení 

Kroužek je zaměřen na přípravu jednoduchých pokrmů teplé a studené kuchyně české           

i cizí, dále pak na přípravu různých pečených i nepečených dezertů, vánočního a veliko-

nočního pečiva a seznamuje účastníky kroužku s pravidly zdravé výživy a správného stolo-

vání.  

● Keramika 

Žáci se v kroužku seznamují s novým materiálem, s keramickou hlínou, učí se zde hlínu 

zpracovávat, válet, tvarovat, glazovat, dekorovat, vyrábí si zde různé postavičky, zvonečky, 
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hrnečky, různé dekorační předměty nebo dárečky. Žáci si v kroužku rozvíjí nejen svou 

zručnost, dovednost, ale i vlastní fantazii, učí se zde spolupráci a trpělivosti a zažívají 

spoustu radosti ze svého vyrobeného díla. 

● Kroužek ručních prací 

Práce v kroužku je zaměřena na rozvoj estetického cítění a jemné motoriky žáků, seznamu-

je zájemce se základy vyšívání, pletení a háčkování. Svou činností se kroužek snaží prak-

ticky využít dovednosti získané na odborném výcviku oboru krejčová a oděvnictví.  

 

● Literární kroužek 

V návaznosti na výuku jazyka českého a díky financím z  ASK doplňujeme nepravidelně 

knižní fond DM nejen povinnou školní četbou, encyklopediemi a odbornými publikacemi, 

které žáci využívají k přípravě do výuky a odborného výcviku, ale i novinkami z krásné 

literatury.  Literární kroužek se věnuje především pomoci žákům při přípravě k maturitní 

zkoušce. Četbou a rozborem děl povinné literatury rozšiřuje znalosti získané v hodinách 

jazyka českého.   

●Posilovna 

Posilovna je součástí domova mládeže. Je zařízena základními posilovacími stroji a nářa-

dím a poskytuje žákům možnost každodenního procvičení a posilování celého těla.  

 

6.2 Příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

Připravované akce jsou společenské, sportovní, naučné, soutěžní i odpočinkové. 

V letošním roce bude tuto činnost DM uskutečňovat formou jednorázových akcí, kterými 

jsou zejména prezentace školy na veřejnosti (módní a jiné přehlídky, Přehlídka zájmové a 

odborné činnosti naší školy), přednášky, besedy, výlety, turnaje, příležitostné soutěže apod. 

Žáci mají studentské předplatné na 4 hry v Městském divadle ve Zlíně, dle nabídky navště-

vují filmová představení ve Vizovicích a Zlíně. 
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Pravidelně pořádáme pro žáky poznávací exkurze do Prahy s návštěvou muzikálu, návštěvy 

divadelních a filmových představení a výstav.  Dále pak vycházky do přírody, výlety do 

zoologické zahrady, návštěvy bowlingu a sportovního centra, turnaje ve florbalu, badmin-

tonu a stolním tenise. DM Vizovice   spolupracuje s DM ve Zlíně, ve Vsetíně, DM 

v Holešově a DM v Rožnově pod Radhoštěm. Zajišťujeme besedy s protidrogovou temati-

kou, besedy se stomatologem, antropologem a pro dívky besedy s gynekologem. Žáci mají 

možnost bez omezení využívat tělocvičnu a posilovnu a počítače s internetem.  

6.3 Osvětová činnost 

Poskytování informací a vedení žáků k prevenci sociálně patologických jevů. Tuto činnost 

DM organizuje samostatně formou besed a témat na výchovných schůzkách jednotlivých 

skupin, ale i jako součást běžných forem činnosti. 

6.4 Individuální působení  

      Individuální působení je jednou z forem zájmového vzdělávání, která se v podmínkách DM 

bude uplatňovat v práci s talentovanými žáky, ale i se žáky slabšími, ale snaživými. Cílem  

je  vyhledávat  a podporovat talentovanou mládež, připravovat ji na zájmové soutěže, ale i 

zaujmout žáky, kteří jsou talentově slabší. 

Individuální přístup uplatňuje každý vychovatel i v osobním jednání se žáky při řešení mezi-

lidských vztahů, ale i studijních problémů.  

6.5 Kolektivní působení 

Vychovatel se schází se všemi žáky své skupiny nejméně jedenkrát týdně na výchovné 

schůzce. Na schůzce jsou řešeny běžné denní problémy žáků, studijní výsledky žáků, jsou 

zde probírána různá společenská témata, plánuje se společná činnost skupiny atd.  Při reali-

zaci všech forem výchovné práce vycházíme z obecných pedagogických zásad a respektu-

jeme požadavky pedagogiky volného času:  

● Požadavek dobrovolnosti: žák se může, ale nemusí zúčastnit plánovaných volnočasových 

aktivit  
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● Požadavek pedagogického ovlivňování volného času: vychovatel má povinnost volný čas 

ovlivňovat, formou nabídky a motivace  

● Požadavek vyzdvihování kladných rysů osobnosti: vychovatel má povinnost chválit, vy-

zdvihovat a hodnotit žáky k možnostem jeho momentálního stavu  

● Požadavek přiměřenosti: činnosti musí být plánované tak, aby byly přiměřené pohlaví, 

věku a zájmu žáků. Vychovatel musí žáky vhodně motivovat a činnost zajímavě rozvíjet, 

musí být průvodcem žáků v zájmových činnostech  

●Požadavek seberealizace: vychovatel dbá na to, aby se žák v dané činnosti mohl realizo-

vat a zažil pocit úspěšnosti  

 

6.6 Hodnocení žáků 

Hodnocení žáka se vede dialogem, je otevřené a objektivní na základě předem známých 

pravidel. 

Cílem hodnocení je výchovné využití hodnocení, podpora pozitivních stránek osobnosti 

žáka, nalezení východisek pro pokračování výchovného procesu, motivace k sebevýchově a  

zdroj pro zajištění informovanosti zákonných zástupců 

Kritérii pro hodnocení žáka vychovatelem je jeho přístup ke studiu, studijní výsledky, úsilí 

o osobní růst, ochota zapojovat se do dění domova mládeže, dodržování režimu dne a řádu 

domova mládeže, přístup žáka k vytváření přátelského prostředí v DM, dodržování domlu-

vených ujednání, dodržování pokynů vychovatelů, komunikace s dalšími ubytovanými žá-

ky a pracovníky DM a školy. 
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7 OBSAH ŠVP 

Při strukturování aktivit vzdělávacího programu jsme vycházeli ze čtyř základních pilířů 

učení dle organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu UNESCO:  

7.1 Učit se znát 

Získávat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat je 

do souvislostí, řešit problémy, prohlubovat vědomosti a poznatky o světě, rozvíjet doved-

nosti potřebné k celoživotnímu učení. 

  

Jak se správně  

učit 

V průběhu celého školního roku se snažíme naučit žáky správným 

studijním návykům, správnému rozvržení a psychohygieně volného 

času. 

 Na schůzkách skupin upozorňujeme na rozdíl mezi učením na zá-

kladní a střední škole. 

 Starší spolužáci dle potřeby pomáhají mladším. 

 Umožňujeme žákům využívání informací z naší i veřejné knihovny, 

z periodik a internetu, jejich propojení a systematizaci.  

 Při přípravě do vyučování nabízíme žákům pomoc vychovatelek.  

Historie místa Na vycházce prohlubujeme znalost místa (místní památky, úřady, 

zvláštnosti, názvy ulic).  

 Na schůzkách skupin seznamujeme žáky s bohatou historií, ale i sou-

časností místa, v němž budou bydlet.  

 Na nástěnkách průběžně zveřejňujeme a propagujeme nabídku kul-

turních, společenských a sportovních akcí v místě. 



 

 32 

 Pečujeme o udržování okolí DM – sběr odpadů. 

Kultura  V rámci předplatného jezdíme na divadelní, muzikálová a filmová 

představení. 

 Během celého roku seznamujeme žáky s lidovými zvyky a tradicemi 

(Vánoce, Velikonoce, sv. Valentýn, pálení čarodějnic, vizovické pe-

čivo, kraslice aj.).  

 Na nástěnkách průběžně zveřejňujeme a propagujeme nabídku kul-

turních a společenských akcí. 

 

7.2 Učit se jak na to 

Získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat, naučit se aktivně a 

tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, rozvoj aktivního přístupu žáků k pra-

covnímu životu a profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobit se změnám na trhu práce,  

učit se zodpovědnému přístupu žáků k samostatné i týmové práci, učit se komunikovat, 

učit se správně odhadnout své schopnosti a možnosti, rozvoj dovedností vyjednávat, disku-

tovat o případném kompromisu, k obhájení svého stanoviska i přejímání stanoviska jiných.  

 

Pracovní ná-

vyky 

Průběžným individuálním působením vytváříme u žáků základní 

návyky a dovednosti k samostatnému životu. 

 Svým příkladem vedeme žáky k podílení se vlastní prací na zkvalit-

ňování prostředí DM. 

 Nabízením zájmových činností motivujeme žáky k rozvíjení praktic-

kých dovedností (kroužky vaření, pracovně technický, ručních prací) 

a k vytváření vztahu žáků k vlastnoručně vytvořenému výrobku. 
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 Průběžně hodnotíme kvalitu a funkčnost výsledků práce a pozitivní 

vztah jednotlivců k práci – udržování pořádku v pokojích, péče o 

svěřené věci atd. 

 Vysvětlujeme žákům přínos jejich úsilí při třídění odpadů k ochraně 

životního prostředí 

Estetika Výchova k estetickému prostředí v DM, pořádku a výzdobě pokojů, 

osobní úpravě a vzhledu, rozpoznání estetického díla a kýče aj. 

Etiketa Důsledně dbáme na dodržování základních společenských norem 

(chování ve společnosti, dopravních prostředcích, úctě ke starším 

lidem atd.), slušnému vyjadřování a vystupování. 

 

7.3 Učit se žít společně 

Rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, 

osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pra-

covat jako člen týmu.  

Vzájemná to-

lerance a sou-

žití 

Svým příkladem rozvíjíme porozumění s jinými lidmi, úctu a pěsto-

vání dobrých mezilidských vztahů. 

 Individuálním přístupem se snažíme respektovat, že všichni máme 

práva, ale i povinnosti - „svoboda jednotlivce končí tam, kde začína-

jí práva druhých“.  

 Na schůzkách skupin si žáci osvojují pravidla společenského chová-

ní (navzájem mezi sebou, k pracovníkům školy, ke všem dospělým) 

a vystupování na veřejnosti.  
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Správná ko-

munikace 

Vlastním příkladem vedeme žáky k otevřené komunikaci, vzájem-

nému naslouchání a vhodné reakci.  

 Na schůzkách skupin vedeme žáky k vyjádření vlastního názoru a 

aktivnímu působení na dění ve skupině, utváříme vstřícnou a ote-

vřenou atmosféru, podporujeme spolupráci a aktivní zapojení jed-

notlivců do dění v kolektivu. 

 Podporujeme vnitřní komunikaci skupiny a prezentaci podnětů žáků 

na úrovni domovní samosprávy. 

 

7.4 Učit se být 

Rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní 

styl, rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření. Jednat v souladu s obecně přijímanými 

morálními hodnotami, jednat s osobní zodpovědností, sebehodnocením a sebereflexí, roz-

víjet tělesné a duševní schopnosti a dovednosti, utvářet a kultivovat svobodné, kritické a 

nezávislé myšlení, úsudek a rozhodování, přijímaní odpovědnosti žáků za vlastní jednání a 

chování, kultivovat a rozvíjet empatii, včetně prožívání a vnímání estetického, rozvíjet 

kreativitu.  

Patologické 

jevy 

Průběžným zapojováním žáků do zájmových činností rozvíjíme je-

jich schopnosti aktivně trávit volný čas. 

 Svým příkladem vedeme žáky k netoleranci agresivního a vulgární-

ho chování.  

 Průběžně učíme žáky rozpoznávat a netolerovat projevy patologic-

kého chování (šikana, alkohol, drogy, rasismus, xenofobie) a bránit 

se jim.  

 Dle zájmu žáků organizujeme besedu se zástupci Policie ČR. 
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Zdravý životní  

styl 

Na schůzkách skupin seznamujeme žáky s návyky pro rozvoj a udr-

žení zdravého životního stylu, poukazujeme na negativní vlivy (al-

kohol, drogy) a nevhodné aktivity (kouření, poruchy příjmu potravy) 

a jejich důsledky (civilizační choroby, bulimie, anorexie).  

 Dle zájmu nabízíme žákům besedu s gynekologem, stomatologem. 

Sportovní ak-

tivity 

Umožňujeme žákům možnost sportovních aktivit - tělocvična a posi-

lovna školy (florbal, volejbal, cvičení při hudbě), bruslení, sportovní 

turnaje, plavání, skateboard, in line brusle, kolo, bowling aj. 
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8 EVALUAČNÍ PLÁN 

Evaluace - vnitřní hodnocení školy. Znamená zjišťování a vyhodnocování dat charakterizu-

jících pedagogický proces a jeho výsledky. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a 12 zá-

kona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhláška č. 15/2005 Sb. 

8.1 Zdroje evaluace 

● pozorování 

● rozhovory 

● ankety, dotazníky (a jiná šetření) 

● rozbory dokumentace 

 ● testování apod. 

● udělená výchovná opatření 

● mimořádné události 

8.2 Vnitřní evaluační procesy 

1. individuální: 

● průběžné hodnocení vlastní práce 

● hledání nových postupů 

●dosahování kvalitnějších výsledků 

2. týmové: 

● hodnocení své činnosti i činnosti ostatních vychovatelů vzhledem k vytčeným cílům 

● stanovení společného postupu pro další období 

3. vedení zjišťuje, jak jsou naplňovány vytčené cíle a zda DM plní své poslání pro-

střednictvím: 

● pozorování 

● hospitací a kontrol 

● hodnocení 
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8.3 vnější evaluační procesy 

tj. zpětná vazba z informací od: 

 

● zákonných zástupců 

● samotných žáků 

● zřizovatele 

● České školní inspekce 

● širší veřejnosti, publicita 

 

8.4 Četnost individuálního evaluačního procesu 

Individuální evaluační proces a jeho vyhodnocování probíhá průběžně, často neformálně 

při hodnocení vlastní práce tzv. sebehodnocením. 

8.5 Četnost týmového evaluačního procesu 

Týmový evaluační proces probíhá jedenkrát za měsíc podle potřeby i častěji. Kolektiv vy-

chovatelek vyhodnotí svoji vlastní činnost, stanoví další postup pro další období, navrhne 

možné úpravy ŠVP. 

8.6 Struktura vlastního hodnocení domova mládeže 

● Základní údaje o DM 

● Personální údaje 

- členění zaměstnanců podle věku a pohlaví, 

- trvání pracovní poměru 

● Žáci 

- počty žáků v DM,  

- žáci přijatí do 1. ročníků, 
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- žáci vyšších ročníků, 

- žáci cizinci, 

- výchovná opatření – pochvaly, 

- výchovná opatření – napomenutí, důtky, podmíněné vyloučení. 

● Vzdělávací program DM 

- zájmové kroužky, 

- besedy. 

● Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- semináře, školení, 

- studium, samostudium. 

● Akce DM 

- spolupráce s jinými DM, 

- sportovní utkání v rámci spolupráce s jinými DM 

● Prevence 

- sociálně patologických jevů, 

- prevence rizik a školní úrazy 

8.7 Kritéria autoevaluace 

● spokojenost žáků a zákonných zástupců 

●míra adaptace žáků na podmínky života v DM 

● pozitivní psychosociální klima, pozitivní vztahy mezi všemi účastníky výchovného pro-

cesu 

●pracovní spokojenost zaměstnanců 

● zlepšování materiálně technických podmínek 
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8.8 Autoevaluace v DM 

Zaměření  

autoevaluace 

 

Podmínky ke 

vzdělávání 

Spolupráce  

s rodiči 

Výsledky vý-

chovné práce 

se žáky 

Personální 

oblast 

Klima DM 

Cíle 

 

 

 

udržení 

stávajících  

podmínek DM  

zvýšení spo-

lupráce s ro-

diči 

spokojenost 

rodičů s DM 

dosažení co 

nejlepších vý-

sledků ve vý-

chovné práci 

odborný růst 

pedagogických 

pracovníků 

spokojenost 

žáka v DM 

Kritéria 

 

 

 

dostatek fi-

nančních pro-

středků   na 

zabezpečení 

chodu DM 

 

naplnění DM postupné zlep-

šování jednot-

livých žáků 

podle indivi-

duálních mož-

ností 

účast na DVPP 

samostudium 

spokojený žák 

v DM 

Nástroje 

 

 

 

pozorování 

rozhovory 

rozhovor 

dotazník 

rodičovské 

schůzky 

analýza vý-

chovné práce   

v rámci porad 

DM 

pozorování  

rozhovory 

pozorování 

rozhovory 

vychovatelů 

se žáky          

v rámci vý-

chovných 

schůzek 

dotazník 

Časový  

harmonogram 

 

 

průběžně 2 x ročně ro-

dičovské 

schůzky 

měsíční porady 

vychovatelů 

průběžně průběžné po-

zorování a 

rozhovory 

schůzky sku-

pin 
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9 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 

Stanovení plateb žáků za ubytování vychází z vyhlášky 108 / 2005 Sb. o školských vý-

chovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a dále ze zařazení 

pokojů do určené kategorie. 

9.1 Úhrada za ubytování  

Pro žáky trvale ubytované v budově DM 1 i v budově DM 2 (pokoje 1. kategorie, dvě nebo 

tři lůžka na pokoji) činí poplatek za ubytování 1000 Kč / měsíc. 

U žáků ubytovaných ob týden v budově DM 1 činí platba za ubytování 500,- Kč / měsíc.  

9.2 Úhrada za stravování 

Stanovení úhrady stravy žáků vychází z vyhlášky 107 / 2008 Sb. o školním stravování dle 

věkového limitu 15 a více let. Cena za celodenní stravu činí 80,- Kč  

● snídaně a přesnídávka: 26,- Kč, 

● oběd: 30,- Kč,  

● večeře: 24,- Kč 

● od února 2016 mají žáci možnost odebírat také odpolední svačiny v ceně 11,- Kč 

Cena za celodenní stravu včetně odpolední svačiny činí 91,- Kč. 

Zálohová platba na čipy pro stravování činí 110,- Kč. Záloha za čip bude žákům vrácena, 

pokud žák při ukončení studia neponičený čip vrátí. 

9.3 Platby žáků za vlastní elektrospotřebiče a PC 

Dle vnitřní směrnice ředitelky školy „Stanovení plateb za používání vlastních elektrospo-

třebičů“ platné od 1. 9. 2008 se stanovují platby takto: 

PC 400,- Kč na pololetí, ostatní elektronika 150,- Kč na pololetí. Platba za kontrolu přístro-

jů odborným technikem činí 35,- Kč na školní rok. 
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10 PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ 

NADANÝCH 

Domov mládeže zajišťuje ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků, lékaři a poradenský-

mi zařízeními vzdělávání žáků se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami. Jed-

ná se o žáky zdravotně postižené, o žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním zne-

výhodněním dle § 16 školského zákona. Tento zákon jednoznačně stanovuje princip práva 

na individuální přístup k žákům a ukládá brát ohled na vzdělávací potřeby jednotlivých 

žáků. Výchovně vzdělávací program a podmínky domova mládeže vzdělávání žáků se spe-

cifickými potřebami umožňují. Znevýhodněným žákům vychovatelka pomáhá individuál-

ním přístupem s přípravou do vyučování a se zvládáním studijních povinností, všestranně 

podporuje rozvoj jejich sociálních dovedností, zaměřuje se na budování pocitu bezpečí a 

přiměřeného sebevědomí žáka.  Žákům ohroženým nežádoucími sociálními vlivy jsou na-

bízeny vhodné formy a aktivity pro využívání volného času, individuální pomoc ze strany 

vychovatele, školního metodika prevence a výchovného poradce.  

Domov mládeže rovněž vytváří podmínky pro rozvoj talentu nadaných žáků. Vytváření 

podmínek pro tyto žáky je uloženo § 17 školského zákona. DM umožňuje tréninkové akti-

vity těmto žákům především uzpůsobením režimu dne. Pro umělecky nadané žáky jsou 

v DM vytvářeny prostorové i časové podmínky ke hře na hudební nástroj, tanec, výtvarné 

činnosti.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 42 

11 PODMÍNKY BOZ 

Domov mládeže zajišťuje bezpečnost ubytovaných žáků a ochranu jejich zdraví při pobytu 

v  DM a při činnostech s tím přímo souvisejících. V domově mládeže seznamujeme žáky 

s nebezpečím, které vyplývá z provozu DM, a prezentujeme postupy, které zvyšují bezpeč-

nost žáků. Snažíme se dbát na vytváření podmínek ke zdravému životnímu stylu, který 

chápeme jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.  Zajišťujeme bezpečnost 

nejen fyzickou, ale i sociální a emociální. 

Při nástupu do domova mládeže jsou všichni žáci podrobně seznámeni s vnitřním řádem 

DM a absolvují školení BOZ a PO, což stvrzují svým podpisem. Toto školení absolvují 

žáci 2x ročně. 

Při odchodu žáků na prázdniny jsou žáci poučeni o vhodném chování a možnosti rizik při 

prázdninových činnostech. 

11.1    DM v rámci BOZ žákům zajišťuje: 

● vhodný režim dne, který je stanoven vnitřním řádem domova mládeže 

● vhodný stravovací a pitný režim, který je zabezpečen školní jídelnou 

● dle platných norem vhodné vybavení domova mládeže 

● ochranu před úrazy tak, že jsou žáci 2x ročně proškoleni o BOZ a PO a dodržování 

  všech bezpečnostních předpisů (každý úraz musí být zapsán do knihy úrazů) 

● vymezení rizikových prostor domova mládeže. 

Kuchyňka 

Žáci jsou 2x ročně proškoleni o používání a obsluze elektrospotřebičů v domově mládeže, 

což stvrzují svým podpisem. 

Tělocvična 

Bez dozoru nesmí žáci cvičit na nářadí – vychovatelka konající hlavní službu pravidelně 

tělocvičnu kontroluje. 
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Posilovna 

Využívání posilovny plnoletým žákům je dovoleno po proškolení učitelem s aprobací tě-

lesná výchova a je opatřeno podpisy žáků. 

Využívání posilovny neplnoletým žákům je dovoleno jen za dohledu vychovatelky. 

Zájmové kroužky 

Pracují pod dohledem vychovatelky, která dbá na dodržování zásad bezpečnosti žáků. 

 

11.2 Dostupnost prostředků první pomoci 

● Seznam lékařů 

Seznam lékařů a telefony na lékaře jsou vyvěšeny na informační tabuli na chodbě domova 

mládeže a ve vychovatelně. 

●Lékárnička 

Lékárnička je uložena na vyznačeném místě, vychovatelky a bezpečnostní pracovnice ne-

smí žákům podávat žádné léky, léky si žáci vozí do domova mládeže z domova. DM ošet-

řuje jen drobné úrazy žáků. 

11.2.1 Poskytování první pomoci 

Vychovatelky a bezpečnostní pracovnice jsou pravidelně školeny k poskytování první po-

moci a umí se o nemocné žáky postarat. V případě potřeby škola zabezpečuje odvoz žáka 

k lékaři nebo vychovatelky volají lékařskou pohotovostní službu. 

11.3  Psychosociální podmínky v našem domově mládeže 

V domově mládeže vytváříme příznivé sociální klima, které se projevuje otevřeností a 

partnerstvím v komunikaci, úctou a tolerancí mezi žáky a vychovatelkami. Náš domov 

mládeže vytváří sounáležitost se školou. 

Respektujeme potřeby žáků a individuálně přistupujeme k řešení jejich osobních problémů. 

Chráníme žáky před šikanou a patologickými jevy pozorováním chování žáků, formou in-
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dividuálních rozhovorů, besedami v jednotlivých skupinách a osvětou pomocí nástěnek. 

V případě potřeby informujeme ihned zákonné zástupce a navrhujeme ve spolupráci se 

školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní školy další řešení. 

Umožňujeme žákům vliv na chod domova mládeže formou domovní samosprávy, která se 

koná zpravidla jednou za měsíc. 

Informujeme žáky pravidelně o životě v domově mládeže na schůzkách s vychovatelkou, 

které se konají dle potřeby, nejméně však 1x/ týden.  

Rodiče jsou informováni  2x ročně na třídních schůzkách, v případě potřeby ihned. 

11.4 Vznik možných rizik v DM  

Možná rizika v domově mládeže vyplývají z provozu a z činnosti v DM. Jedná se přede-

vším o tato rizika: 

● rizika vyplývající ze sportovní činnosti (zájmové útvary, turnaje atd.) 

● rizika vyplývající z chování žáků, včetně šikany, kyberšikany a agresivity žáků  

● rizika kouření v prostorách domova mládeže a včetně rizik z požárního hlediska 

● rizika při návratu žáků z vycházek pod vlivem návykových látek  

● rizika v období nočního klidu v domově mládeže 

● rizika z pobytu žáků v domově mládeže v dopoledních hodinách a v době obědové pře-

stávky 

● rizika z používání nedovolených elektrospotřebičů v domově mládeže  

● rizika při pobytu žáků ve společných prostorách domova mládeže a školní jídelně  

● rizika spojená se špatným stravováním (anorexie, bulimie) 

11.5 Opatření k minimalizaci vzniku rizik v DM 

K rizikům vyjmenovaným v předcházející kapitole přijímá domov mládeže opatření:  

● Technická opatření 

Vhodný a bezpečný nábytek, sítě v oknech tělocvičny, vhodné osvětlení DM, označení 

schodiště DM a únikových cest, pravidelné technické kontroly a revize, včetně tělocvičny a 

posilovny. Technická nebezpečí domova mládeže jsou pravidelně kontrolována a případné 

závady odstraňovány správcem budov. Pravidelná kontrola BOZP a PO je smluvně zajiš-

ťována prostřednictvím bezpečnostní technika. 
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● Organizační opatření 

Organizační opatření jsou zabezpečena písemnou formou s podpisy žáků. Zajištění dohledu 

nad žáky při akcích domova mládeže, zpracování provozního řádu tělocvičny, posilovny, 

kuchyňky, zajištění bezpečného provozu elektrospotřebičů v domově mládeže, namátkové 

kontroly žáků po návratu z vycházek, zda nejsou pod vlivem návykových látek, kontroly 

domova mládeže v dopoledních a nočních hodinách, pedagogický dozor ve školní jídelně a 

ve společných prostorách školy a domova mládeže v době pobytu žáků, (žáci se musí cho-

vat slušně, ohleduplně a v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy)  

V našem domově mládeže pracují čtyři bezpečnostní pracovnice, které zajišťují dozor        

v domově mládeže od 22:00 hod. do 06:00 hod. 

●Výchovná opatření k minimalizaci rizik 

Žáci jsou poučeni o volnočasových aktivitách, žáci jsou seznamováni s novými předpisy, 

žáci jsou vedeni k bezpečnému chování. 

O přijatých opatřeních se vede na domově mládeže písemná dokumentace, opatřená podpi-

sy žáků. 

11.6  Prevence sociálně patologických jevů 

Ochrana zdraví a bezpečnost žáků je nedílnou součástí výchovy a vzdělávání realizované 

v domově mládeže a je v souladu s minimálním preventivním programem a programem 

proti šikanování. Cílem prevence sociálně patologických jevů je vytvoření bezpečného pro-

středí, které podporuje zdravý vývoj žáka. Při řešení různých situací spolupracujeme se 

zákonnými zástupci, školním výchovným poradcem školním metodikem prevence. V rámci 

prevence klademe důraz především na tyto oblasti: 

- šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, 

- kriminalita a delikvence, 

- užívání návykových látek, 

-bulimie, anorexie, 

- netolismus, gambling, záškoláctví 
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11.6.1 Dokumenty 

Vnitřní řád 

Žáci domova mládeže jsou 2x ročně seznamováni s Vnitřním řádem domova mládeže. 

Vnitřní řád domova mládeže zajišťuje při dodržování žáky bezpečnou ochranu jejich zdraví 

a upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, pro-

voz a vnitřní režim zařízení, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, 

ochranu před patologickými jevy, podmínky zacházení s majetkem domova mládeže.  

Poučení o ochraně zdraví žáků DM 

Žáci domova mládeže jsou 2x ročně poučeni o ochraně zdraví žáků DM. V tomto doku-

mentu jsou žáci poučeni o možnosti rizik při pobytu v domově mládeže, v době osobního 

volna, při společných akcích, při pobytu v tělocvičně, posilovně, kuchyňce. 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při používání elektrospotřebičů 

Žáci našeho domova mládeže jsou 2x ročně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

používání elektrospotřebičů. Toto poučení upravuje, jak mají žáci používat elektrospotře-

biče v DM a provoz kuchyňky. Snaží se eliminovat možnost úrazů. 

O proškolení žáků ve všech třech bodech se vede písemná dokumentace, která je opatřena 

podpisy ubytovaných žáků. 

Elektrospotřebiče, které si žáci přivážejí do DM z domova, jsou přezkoušeny revizním 

technikem. 
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12 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 

Vydává ředitel školy.  

§ 30 školského zákona 561/2004 Sb. upravuje: 

podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo 

školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracov-

níky, provoz a vnitřní režim zařízení, podmínky zajištění BOZ a ochrany zdraví žáků a 

ochranu před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

podmínky zacházení s majetkem školy a školského zařízení ze strany žáků. 

Paragraf 21 školského zákona vymezuje práva žáků a jejich zákonných zástupců. Žáci mají 

zejména právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na informace o 

průběhu a výsledcích svého vzdělávání, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se 

podstatných záležitostí jejich vzdělávání, těmto připomínkám musí být věnována pozor-

nost, která odpovídá jejich věku a stupni vývoje. 

Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke vzdělávání svých dětí, na informace o průbě-

hu vzdělávání a na poradenské služby. 

Paragraf 22 ŠZ stanovuje povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků: 

Žáci jsou zejména povinni řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat, do-

držovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví 

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a škol-

ských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem do-

mova mládeže. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou zejména povinni zajistit, aby žák docházel řádně do 

školského zařízení, na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek, týkajících se výchovy a vzdělávání žáka, informovat školu      

a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvod nepřítomnos-

ti žáka, oznamovat školskému zařízení další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělá-

vání nebo bezpečnosti žáka, a změny v těchto údajích 
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PŘÍLOHY   

P1 Vnitřní řád domova mládeže  

P2 Plán výchovně-vzdělávací činnosti v DM na příslušný školní rok 

P 3 Postup zpracování a využití vlastního hodnocení 

P4 Vzor dotazníků pro evaluaci DM 

 

 

 

 

Vizovice 31. 1. 2016 

Školní vzdělávací program byl zpracován na základě informací: Vytváříme ŠVP pro DM 

(NIDV- Mgr. Bedřich Hájek) a na základě informací Celostátní konference pracovníků 

DMI 2015     

 

Zpracovala:  Mgr. Pavlína Jurčáková a kolektiv vychovatelek 

                     

Schválila:   Mgr. Eva Šťastná  

                   ředitelka školy 
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Příloha P1 

Vnitřní řád domova mládeže 
              při Střední škole oděvní a služeb Vizovice 

 
Domov mládeže je součástí Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Vnitřní řád DM navazuje 

na školní řád,  který  je zpracován v souladu s § 28 odst. 1, písm.g ) a  § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a metodických pokynů MŠMT a obsahuje zejména: 

 práva a povinnosti ubytovaných  

 výchovná opatření 

 režim dne 

 způsob stravování v DM 

Práva a povinnosti ubytovaných : 

 

 Ubytovaní  mají  právo : 
a) na vzdělávání a školské služby 

b) na informace o výsledcích svého vzdělávání a chování 

c) na vlastní vyjádření ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání a výchovy.  

Vyjádřením žáků musí být věnována náležitá pozornost. Jestliže se žák domnívá, že pokyn 

pedagogického pracovníka je v rozporu se zásadami Řádu DM nebo překračuje pravomoc pracovníka 

školy, má právo si stěžovat u zástupce ředitele pro DM (dále jen ZŘ), případně u ředitelky školy 

d) nezletilý i zletilý žák, který je ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo denně odebrat (dle 

vyhl.107 / 2005 sb. § 4 ods.6 písm.b ) hlavní a doplňková jídla (hlavním jídlem se rozumí oběd a večeře, 

doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře) 

e) na zajištění potřebné lékařské péče a první pomoc při úrazu a informování zákonného zástupce  

        (dále jen   ZZ) žáka  

f)     používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení a vybavení určené ubytovaným 

g) prostřednictvím samosprávy DM se podílet na organizaci kulturní, sportovní a společenské činnosti a 

aktivně se podílet na životě v domově mládeže 

h)  zúčastňovat se zájmové činnosti, kulturních, sportovních a výchovných akcí pořádaných domovem 

mládeže 

ch)  požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla (2x / měsíc) 

i)  používat se souhlasem ZŘ a spolubydlících vlastní počítač, radiopřijímač, fén, holící strojek aj. (za 

měsíční poplatek ), a to mimo studijní dobu a mimo noční klid  

j) navštěvovat tělocvičnu bez pedagogického dozoru pouze v případě, že žák nepoužívá žádné tělocvičné 

nářadí 

k) navštěvovat posilovnu bez pedagogického dozoru – pouze plnoletí za předpokladu, že budou chodit vždy 

ve dvojicích a budou předem proškoleni zodpovědným pracovníkem 

l) využívat počítače a tiskárnu v přípravě ke studiu 

Zákonný zástupce  žáka má dle školského zákona ze dne 24. 9. 2004, § 21 právo : 

 na informace o dceři (synovi), a to i o žácích plnoletých 

Ubytovaní  jsou  povinni : 

a) dodržovat vnitřní řád DM, předpisy BOZ k ochraně zdraví svého, ale i svých spolužáků, protipožární 

předpisy, se kterými byli seznámeni a řídit se pokyny výchovných pracovníků 

b) řádně a včas docházet do školy a OV, řádně se vzdělávat, usilovat o rozvoj své osobnosti 

sebevzděláváním 

c) zdravit všechny dospělé osoby, být ukázněný, bez odmlouvání plnit pokyny pedagogických pracovníků 

d) nahlásit neprodleně změny v osobních údajích (změna bydliště, číslo OP, změnu zdravotní pojišťovny, 

telefonů ZZ žáka popř. samotného žáka aj. důležité údaje) 

e) zaplatit 200,- Kč /šk. rok členský příspěvek do Asociace středoškolských klubů ČR, ve které jsme 

členem. Příspěvky se použijí na vzdělávací a zájmovou činnost žáků. Tento příspěvek hradí i žáci, kteří 

nastupují do DM v průběhu školního roku 

f)  uhradit platby za stravu a ubytování vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc, a to převodem na 
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účet školy. Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny 

v kalendářním měsíci (vyhl.108 / 2005 Sb.§ 5 odst. 4) 

g) hlásit důvod nepřítomnosti  v DM (písemně  nebo e-mailem)   na adrese: 

vychovatelky.vizovice@seznam.cz nebo pavlina.jurcakova@souviz.cz, a to neprodleně.  Po příjezdu 

do DM předloží písemnou omluvenku ZZ nebo lékaře. Zletilý žák se omlouvá sám telefonicky nebo 

e-mailem a po příjezdu předloží písemnou omluvenku 

h) Zletilý žák při onemocnění, rodinných důvodech apod. odjíždí po vyřízení odjezdu sám 

V případě odjezdu nezletilého žáka v průběhu týdne z DM (nemoc, lékařské vyšetření, rodinné důvody 

aj.) musí mít žák předem písemnou omluvenku od  ZZ ( písemnou nebo e-mail ). Pokud ji nemá, 

musí si ZZ pro žáka  přijet 

ch)  chodit slušně oblečen a upraven, dodržovat hygienická opatření, včetně zásad osobní hygieny         

i)     zúčastňovat se výchovných schůzek s vychovatelkou a jednání domovní samosprávy 

j)     šetřit zařízení domova mládeže, šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami 

k) nalezené peníze, mobilní telefony, cenné věci, klíče, hygienické potřeby, oblečení aj. ihned odevzdat                      

na vychovatelně 

l) neprodleně nahlásit ztrátu nebo zcizení věcí vychovatelce, aby mohlo být provedeno šetření a příslušná 

opatření. Sdělit, zda mají ZZ uzavřenou pojistku o sdruženém pojištění domácnosti a zda je třeba 

z tohoto důvodu sepsat záznam 

m) při řešení jakékoliv krádeže, při podezření na přechování alkoholu nebo drog, je žák povinen umožnit 

kontrolu osobních věcí a zařízení pokoje DM, a to pouze v jeho přítomnosti 

n) při podezření na konzumaci alkoholu, je žák povinen podrobit se testu na alkohol  

o) při podezření na užití návykových látek je žák povinen se podrobit testu na užití návykových látek a tento 

test uhradit 

p) oznámit vychovatelce ve službě neprodleně úraz nebo onemocnění, v případě, že onemocní doma, hlásit 

včas důvod nepřítomnosti (případné telefony, nutné ke zjištění jejich nepřítomnosti budou žákům dány 
k úhradě) 

q) při výdeji ložního prádla a dek je žák povinen si prádlo a deky řádně zkontrolovat, při poškození nebo 

zničení je povinen škodu uhradit 

r) udržovat čistotu a pořádek svých věcí, společenských místností, svého pokoje – pokoj denně uklízet  

 ( 1x/týdně  provádět velký úklid)   

s)  provádět práce služby pro kolektiv, které určí službu konající vychovatelka 

t) používat přezůvky ve všech prostorách DM 

u) potraviny podléhající zkáze ukládat pouze v lednici na vychovatelně, ledničku vyklidit vždy v pátek před 

odjezdem 

v) zachovávat pravidla vzájemného soužití 

w) okamžitě hlásit závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a inventáři službu konající vychovatelce 

x) hlásit vychovatelce odchod na osobní volno v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách  

y) hlásit vychovatelce příjezd v neděli i v pondělí   

 
Zákonní zástupci žáků jsou povinni : 

 

a)  nahlásit neprodleně změny v osobních údajích žáků (změna bydliště, nové číslo OP, změnu zdravotní 

 pojišťovny, telefonů na ZZ žáka popř. samotného žáka aj. důležité údaje ) 

b)  zaplatit 200,- Kč /šk. rok  příspěvek  na vzdělávací a zájmovou činnost žáků v DM. Tento příspěvek hradí   

i žáci, kteří nastupují do DM v průběhu roku.                  

c)    zúčastnit se projednání závažných výchovných problémů, týkajících se dcery ( syna ), 

písemně hlásit vychovatelce změnu zdravotní způsobilosti žáka 

d)    uhradit platby za stravu a ubytování vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc, a to převodem na 

účet školy. Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny 

v kalendářním  měsíci (vyhl.108 / 2005 Sb.§ 5 odst. 4 ) 

e)    hlásit důvod nepřítomnosti žáka v DM (telefonicky, e-mailem ),a to neprodleně, po příjezdu do DM      

 předložit písemnou omluvenku ZZ nebo lékaře. Písemně hlásit vychovatelce, onemocní-li žák ( 

nebo některá z osob, se kterou žák bydlí )  infekční nemocí 

f)   v  případě odjezdu nezletilého žáka v průběhu týdne z DM ( nemoc, lékařské vyšetření, rodinné 

důvody aj)   musí mít žák předem písemnou omluvenku ZZ ( e-mail, fax ), pokud ji nemá, nemůže být 

z DM uvolněn.   Zletilý žák po vyřízení odjezdu z DM odjíždí sám 

g)   v  případě vědomého poškození majetku Střední školy oděvní a  služeb Vizovice nebo jestliže  

       poškození vzniklo z důvodu toho, že žáci nedodržovali nařízení, na které byli předem upozorněni, 
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je ZZ (sám plnoletý žák) povinen vzniklou škodu uhradit! 

     

 

Ubytovaným  není dovoleno : 

a) kouření v celém areálu školy a domova mládeže    

b)  distribuce, přechovávání a užívání drog a jiných návykových látek 

V případě dokázaného pozitivního zjištění bude každý případ řešen individuálně ve spolupráci se školou, 

rodiči, policií ČR a odborníky, zabývajícími se touto problematikou  

c) pohybovat se ve společných prostorách DM pouze ve spodním prádle 

d) z bezpečnostních důvodů se v noci zamykat na pokojích 

e)  vzájemné návštěvy chlapců a děvčat na pokojích,  pouze ve společných prostorách, a to v  klubovnách,  

 jídelně, kuchyňce, tělocvičně, studovně atd. 

f) vzájemné návštěvy na pokojích po večerce 

g) děvčatům není povolen po 15 : 00 hod. vstup do prostor umyváren  u tělocvičny ( určeny pouze pro 

chlapce ) 

h) přechovávání všech typů střelných, sečných a bodných zbraní, manipulace s chemikáliemi a 

výbušninami. 

i) parkování motorových vozidel žáků v prostorách příslušejících DM 

j) používaní vlastních el. spotřebičů a zasahování do instalace jakéhokoliv druhu 

k) svévolné přemísťování inventáře DM, vyvěšování plakátů a jiné výzdoby kromě míst k tomu určených 

l) přechovávání cenných předmětů a větších částek peněz  

m)  přechovávat v DM žádná zvířata 

n) mít na pokojích svíčky, aromalampy, vonné tyčinky aj. 

o) mít vypnuté mobilní telefony od 22 : 00 hod. do 6 : 00 hod. netelefonovat, odesílat a přijímat SMS 

zprávy v noci 

p) barvení a stříhání vlasů aj. úkony na pokojích (jen na umývárnách) 

q) sundávat zrcadla ze stěn na pokojích 

r) používat ruční el. přístroje bez přezkoušení odborným technikem 

s) nosit oblečení a věci, propagující fašismus nebo rasismus 

t)  činnosti politických stran a hnutí ani jejich propagace 

u)  reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a prodej výrobků, ohrožujících zdraví, psychický 

nebo morální vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí 

v) Pořizovat v DM i v celém areálu školy jakýkoliv zvukový či obrazový záznam včetně fotografií bez 

vědomí vychovatelky. 

 

 Součástí vnitřního řádu DM je ochrana žáků před sociálně patologickými jevy (drogová závislost, 

alkoholismus, kouření, kriminalita a delikvence, gamblerství, záškoláctví a před projevy diskriminace, 

nepřátelství, násilí, krádeže a šikany § 29 školského zákona). 

 Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně 

skupinu žáků. Cílem pedagogů je vytvořit v domově mládeže bezpečné, respektující a spolupracující 

prostředí. 

 Ochrana žáků je zajišťována vychovateli, výchovným poradcem a školním metodikem 

prevence na základě vypracovaného Programu proti šikanování. 

Při přijetí žáka k  ubytování do DM jsou ZZ informováni ZŘ pro DM o skutečnosti, pokud by se jim 

dcera (syn) svěřila (svěřil) s jakýmkoliv druhem šikany, bude v zájmu jejich dítěte informovat neprodleně 

vedení DM. Každé šikanování se bude okamžitě řešit. 

Postup při zjištěšní negativního jevu : 

        1. postup žáka 

       Žák, který by se cítil nějakým způsobem poškozován nebo omezován, má právo požádat o pomoc: 

 vychovatelku, 

 ZŘ pro DM Mgr. Jurčákovou, 

 metodika školní prevence Bc. Máčalovou, 

 výchovnou poradkyni  Mgr. Střelcovou, 

 ostatní pedagogické pracovníky školy, včetně ředitelky školy. 

2. Postup pedagogického pracovníka při podezření užití alkoholických a jiných návykových látek 

(drogy) : 

Při podezření na negativní jev je každý zaměstnanec školy povinen ihned informovat svého nadřízeného 
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pracovníka. Ten v součinnosti s výchovným poradcem a školním metodikem prevence provede základní 

zjištění skutečností, o kterých bezprostředně informují ředitele školy i s návrhy na opatření. Ředitel školy 

rozhodne o podání informací zákonným zástupcům a dalším řešení. 

1. Zákonní zástupci budou okamžitě vyzváni k vyzvednutí nezletilého žáka z domova mládeže a bude s nimi 

projednán další postup. V případě zletilého žáka bude jednáno s ním. 

2. V případě nezájmu o spolupráci ze strany zákonných zástupců a při opakovaném podezření bude škola 

informovat také Policii ČR, odbor sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. 

3. Při agresivním chování žáka způsobeném návykovou látkou bude ihned kontaktována Policie ČR a 

informováni zákonní zástupci. 

Z jednání se vždy vyhotoví písemný záznam. 

Pokud má ředitel školy podezření, že záležitost nebyla objektivně posouzena a vyšetřena, může se obrátit na 

nadřízený orgán. Ve všech případech se adekvátně využívá výchovných opatření, až po vyloučení žáka ze 

školy či domova mládeže. U prokázaného rozšiřování drog je vždy projednán návrh na vyloučení žáka ze 

školy či domova mládeže. 

Výchovná opatření : 

 
Jestliže žákyně ( žák ) poruší vnitřní řád DM, udělí se jí (jemu) dle závažnosti porušení některé z těchto        

výchovných opatření: 

a) napomenutí vychovatelky s písemným  uvědoměním ZZ ( samotnému žáku ) o přestupku 

b)  důtka ředitelky  školy  s písemným uvědoměním ZZ ( samotnému žáku) o přestupku 

c) podmíněné vyloučení z DM na dobu stanovenou ředitelkou školy 

d)  vyloučení z ubytování (dle správního řádu) 

 

Za závažné porušení Řádu DM se považuje : 

a) prokázané požití drog  

b)  prokázaný prodej drog nebo jejich přechovávání  

c) krádež nebo navádění ke krádeži – tato činnost se neslučuje se zásadami a chováním žáka Střední školy 

oděvní a služeb 

d) hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům a pracovníkům DM 

e) šikana 

 

 

Režim dne v DM : 

 
Vychází z těchto zásad : 

a) nejméně 8 hodin spánku 

b) studijní klid na přípravu na vyučování a odborný výcvik zpravidla minimálně 2 hod.denně 

c) osobní volno nejméně  2 hodiny denně ( pokud nerozhodne ZZ jinak ) 

d) individuální vycházky žáků dle jednotlivých ročníků a výsledků výchovně vzdělávací práce 

Svůj souhlas (nesouhlas) k individuálním vycházkám žákyň ( žáků ) potvrzují ZZ písemně.  

Při individuálních vycházkách se pedagogický dozor neprovádí. 
 

Režim dne : 

5 : 00 hod  budíček pro odborný výcvik 

5 : 30 –  7 : 30 hod  snídaně  

12 : 00 – 14 : 30 hod  oběd 

15 : 00 – 20 : 00 hod   osobní volno, zájmová činnost organizovaná a individuální 

17 : 00 – 18 : 00 hod 1. studijní doba (individuálně volená) 

18 : 00 -  19 : 00 hod večeře 

19 : 00 – 20 : 00 hod  2. studijní doba 

21 : 00 – 21 : 30 hod  osobní hygiena 

21 : 45 hod  večerka 

u žáků s výborným prospěchem je studijní doba individuálně volena 

Osobní volno: 

Ročník  osobní volno                        prodloužené osobní volno                                            

1. ročníky denně do 20 : 00 hod  2 x / týden neplnoletí do 21. 00 hod., plnoletí žáci do 

23.00 hod. 

2. ročníky denně do 20 : 00 hod  3x / týden neplnoletí  do 21. 00  hod., plnoletí žáci do 
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23.00 hod. 

3. ročníky denně do 20 : 00 hod  3x / týden  neplnoletí do 21. 30 hod., plnoletí žáci do 

23.00 hod. 

4. ročníky denně do 21 : 30 hod  3x / týden do 23 : 00 hod. 

Prodloužené osobní volno uděluje vychovatelka skupiny. Toto volno je podmíněno slušným chováním 

žáka v DM, studijními výsledky a posléze také udržováním pořádku na pokoji. 

 

Přihlašování do DM:  

 

Domov mládeže poskytuje ubytování ve dvou budovách.  Budovy DM 1 i DM 2 mají dvou a třílůžkové 

pokoje a jsou zařazeny do 1. kategorie. 

ZZ přihlašuje žáka do DM na základě přihlášky podané ZZ nebo samotným plnoletým žákem. Součástí 

přihlášky je písemný souhlas žáka. Vedení školy zašle písemně rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) žáka do DM. 

 

Odhlašování z DM, ukončení ubytování : 

 

Ubytování v domově mládeže je poskytováno na dobu celého školního roku,tj.od září do června. Ukončit 

pobyt žáka v průběhu školního roku ze strany ZZ  lze výjimečně a pouze ze závažných důvodů, a to vždy 

písemně k rukám ředitelky školy  nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, od kterého chce ZZ dceru 

(syna) z ubytování v DM odhlásit. 

Žákovi může být v průběhu školního roku ukončeno ubytování  

- pokud o ukončení požádá sám plnoletý žák 

-pokud ZZ žáka opakovaně neuhradí úplatu za ubytování a stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodne se na jiném termínu úhrady, 

-  pokud žák přestal být žákem střední školy nebo pokud mu bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

-  pokud byl žák vyloučen z DM, 

-  pokud se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi 

poskytuje    vzdělávání. 

Domov mládeže se uzamyká ve 20:00 hodin. 

 

Stravování. 

 
Nezletilý i zletilý žák, který je ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo denně odebrat 

(dle vyhl.107 / 2005 sb. § 4 ods.6 písm.b ): 

- hlavní a doplňková jídla  ( hlavním jídlem se rozumí oběd a večeře, doplňkovými jídly snídaně,  

přesnídávka, svačina a druhá večeře ) 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky  

považuje za pobyt ve škole nebo šk. zařízení (§ 4 odst. 9 vyhl.) 

 

V  průběhu školního roku není dovoleno vybírat peněžní hotovost z účtu stravování a ubytování, případné 

zůstatky budou převedeny na další školní rok nebo si o ně písemně zažádají ZZ žáka v měsíci červnu. Platba 

stravy a ubytování  musí být provedena do 20. dne předešlého měsíce. 

V případě, že se zvýší náklady na stravu a ubytování, je škola oprávněna změnit ceny. 

 

 

Tento Řád DM nabývá platnost dnem 1. 2. 2015 a jeho platnost je omezena do vydání nového domovního 

řádu. 

 

 

Vizovice 26. 1. 2015        

 

 

....................................................                   ..................................................... 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Jurčáková     Mgr. Eva Šťastná 

            ředitelka školy 
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Příloha P2 

Postup zpracování a využití vlastního hodnocení 

Činnost Termín 

1. Návrh struktury vlastního hodnocení DM září 

2. Projednání struktury vlastního hodnocení říjen 

3. Ustavení skupiny hodnotitelů konec října 

4. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů hodnotitelům listopad 

5. Průběh vlastního hodnocení prosinec-duben 

6. Vypracování a předání zprávy řediteli školy květen 

7. Přijetí opatření, zpětná vazba, úprava koncepce domova mládeže červen 
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Příloha P3 Vzor dotazníků  

Dotazník pro zákonné zástupce 

Spokojenost             ano   ne 

A Jste spokojeni s prostředím DM?   

B Jste spokojeni s DM?   

C Doporučili byste tento DM?   

 

2. Výchova  

A Dodává DM vašemu dítěti sebedůvěru?   

B Zažívá vaše dítě na DM strach?   

C Vede DM vaše dítě k tomu, aby se umělo učit a bavilo je to?   

D Rozvíjí DM schopnost vašeho dítěte vyjádřit své myšlenky a porozumět 

ostatním? 

  

E Snaží se DM, aby bylo vaše dítě podnikavé a tvořivé?   

F Odpovídá nabídka zájmových kroužků a jejich náročnost zájmům vašeho 

dítěte? 

  

 

3. Vztahy 

A Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají vychovatelé a zaměstnanci školy?   

B Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají vychovatelé a ostatní 

zaměstnanci školy? 

  

C Znepokojuje vás chování některých žáků v DM k vašemu dítěti?   

D Jste spokojeni s prací vychovatele?   

E Jste spokojeni s vlivem, který mají na vaše dítě jeho spolubydlící na DM?   
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4. Váha vašeho slova 

A Zajímají vedení školy názory, pocity a přání vás rodičů?   

B Jste spokojeni s tím, jak vás DM informuje o chování vašeho dítěte v 

DM? 

  

C Jste spokojeni s tím, jak vás DM informuje o dění v DM?   

D Vyhovují vám pravidla, která v DM platí a dotýkají se přímo vás?   

E Jste ochotni DM pomoci?   

 

5. Zázemí 

A Jste spokojeni se školní jídelnou?   

B Jste spokojeni s nabídkou doplňkových aktivit?   

 

 

Dotazník pro ubytované žáky 

Třída: dívka / chlapec  

 ANO Spíše 

ANO 

NE  

 

Spíše 

NE  

Nevím 

1. Do DM jezdím rád/ráda.      

2. V DM je přátelská atmosféra, mám zde pocit bezpečí.      

3. Vychovatelky se chovají vstřícně, najdu u nich pochopení.      

4. Se svými problémy se mohu svěřit vychovatelce, mám k ní důvěru.      

5. Počet pochval převažuje nad tresty.      

6. Kárná opatření za přestupky v DM jsou odpovídající.      

7. Vychovatelky v DM dovedou řešit vzniklé konflikty.      
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8. Na pokoji panuje přátelská atmosféra, respektujeme se navzájem.      

9. Vychovatelky a vedení DM podporují naše aktivity.      

10. Účastním se aktivně jednání domovní samosprávy.      

11. Připomínky z domovní samosprávy jsou řešeny akčně a konstruktivně.      

12. Kolektiv vychovatelek je při řešení problémů jednotný.      

13. Vztahy mezi vychovatelkami jsou podle mne kolegiální.      

14. Besedy s gynekologem v DM jsou pro mne přínosem.      

15. Množství besed v DM je pro mne dostačující.      

16. Forma, jakou jsou besedy v DM organizovány, mi vyhovuje.      

17. Testy na alkohol a drogy vnímám jako omezující faktor mého života.      

18. V DM jsem se setkal s projevy šikany ze strany spolužáků.      

19. Brigády ve firmě Jelínek mi vyhovují.      

20. Jsem ochotna ke spolupráci s pečovatelským domem „Dotek“ .      

21. Sleduji webové stránky školy a DM.      

22. Líbí se mi prostředí v DM (výzdoba, klubovny, pokoje).      

23. Jsem spokojena s úrovní stravování a možností výběru jídel ve škol. jídelně      

24. Využívám zájmovou činnost pořádanou zařízeními ve městě Vizovice      
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Dotazník pro zákonné zástupce ubytovaných žáků 

třída: 

 

  ANO Spíše 

ANO 

NE  

 

Spíše 

NE  

Nevím 

1.  Jsme dostatečně informováni o životě naší dcery/syna v DM.      

2. Naše dcera/ syn jezdí do DM rád/a .      

3.  DM poskytuje naší dceři/synovi pocit bezpečí.      

4. Souhlasíme s výchovnými opatřeními v případě přestupků.      

5.  Jsme přesvědčeni o správnosti testování na alkohol a drogy v DM.      

6. Využíváme možnosti osobního jednání s vychovatelkou.      

7. Podporujeme u svých dětí přípravu do vyučování i o víkendech.      

8. Sledujeme webové stránky školy a DM.      

9. Líbí se nám prostředí v DM(výzdoba, klubovny, pokoje, soc. zařízení).      

10. Podporujeme u své dcery/syna zájem o brigády v době osobního volna.      
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Dotazník pro vychovatele 

  ANO Spíše 

ANO 

NE  

 

Spíše 

NE  

Nevím 

1.  V DM je přátelská atmosféra, mám zde pocit bezpečí.      

2. Vychovatelky se chovají vstřícně, žáci u nich najdou pochopení.      

3.  Vychovatelky v DM dovedou řešit vzniklé konflikty.      

4. Souhlasím s výchovnými opatřeními v případě přestupků.      

5.  Jsem přesvědčena o správnosti testování na alkohol a drogy v DM.      

6. Využívám možnosti osobního jednání s rodiči.      

7. Kolektiv vychovatelek je při řešení problémů jednotný.      

8. Vztahy mezi vychovatelkami jsou podle mne kolegiální.      

9. Sleduji webové stránky školy a DM.      

10. Líbí se mi prostředí v DM(výzdoba, klubovny, pokoje, soc. zařízení).      

11.  Při své práci pracuji nejen se žáky své skupiny, ale i s ostatními žáky.      

12. Využívám komunikace mezi ostatními pedagogickými pracovníky      

 


