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Kapitola I. 

Charakteristika školského zařízení 

1. Působnost, organizace a základní podmínky 

Domov mládeže je školským zařízením Střední školy sociální péče a služeb 
Zábřeh. 

Ve své činnosti se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem 
č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
vyhláškou MŠMT č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, předpisy 
s uvedenými normami souvisejícími a obecně právními předpisy. 

Domov mládeže poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost 
navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto 
žákům školní stravování. Vytváří žákům podmínky pro seberealizaci v oblastech 
volnočasových aktivit a zájmů. 

Celková ubytovací kapacita domova mládeže je 110 lůžek. Stravovací kapacita 
školní jídelny je 700 jídel. 

Ubytovaní žáci jsou rozděleni do základních výchovných skupin. Podmínky a 
rozdělení žáků do skupin na školní rok stanovuje vedoucí vychovatelka domova 
mládeže. 

Domov mládeže poskytuje ubytovací a stravovací služby veřejnosti v době 
nepřítomnosti ubytovaných žáků v rámci doplňkové činnosti (prázdniny, 
víkendy, svátky). 

 

2. Prostorové a materiálně technické podmínky 

a. Prostorové a materiálně technické podmínky pro ubytování žáků 

Ubytování ve dvou, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se společným 
sociálním zařízením na poschodí, botníky ve vstupním prostoru. 

Základní vybavení pokoje pro jednoho žáka: válenda s úložným prostorem, 
šatní skříň, šuplíkový noční stolek, polička, lampička, pracovní místo u stolu. 



Žákům se dále poskytuje ložní prádlo a klíče od pokojů. Na poschodích jsou 
lednice k uložení potravin a v kuchyňce mikrovlnná trouba, elektrický vařič, 
toustovač. 

b. Prostorové a materiálně technické podmínky pro vzdělávání, výchovu a 
volný čas žáků 

Místnosti pro výchovně vzdělávací činnost a spontánní individuální a 
skupinovou aktivitu (klubovny vybavené televizory, DVD přehrávačem, 
klavírem), knihovna a studovna, koutek výpočetní techniky, tělocvična a 
posilovna. 

c. Hygienické podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

Domov mládeže postupuje při zajištění hygienických podmínek podle platných 
vyhlášek, norem a předpisů. 

V rámci tohoto právního předpisu poskytuje domov mládeže kromě základních 
podmínek pro ubytování zejména výměnu ložního prádla a toaletního papíru, 
možnost využití čajové kuchyňky, úklid společných prostor, sociálního zařízení a 
zajištění pitného režimu. 

Žáci jsou prokazatelně seznámeni s předpisy a opatřeními vztahujícími se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví nejméně dvakrát za školní rok a vždy při 
činnostech, kde je zvýšené riziko poškození zdraví. 

d. Prostorové, materiálně technické a hygienické podmínky pro práci 
zaměstnanců 

Vychovatelé mají zázemí ve vychovatelnách, kde je k dispozici pracovní stůl, 
počítač připojený na vnitřní síť a internet, telefon, ústřednu, sedací nábytek pro 
návštěvy, televizor s kamerou na vchod domova mládeže. 

Všichni vychovatelé mají možnost využívat výpočetní techniku. 

Informační systém pro pracovníky z jednotlivých pracovišť je řešen 
prostřednictvím telefonu a internetu – vnitřní síť. 

 

 

 



3. Charakteristika žáků 

Žáci pocházejí z nejrůznějšího sociokulturního prostředí, z regionů přesahujících 
hranice Olomouckého kraje a výrazné rozdíly v jejich chápání života způsobuje 
dále jejich profesní zaměření, osobní zájmy, společenské vlivy. 

Podíl žáků středních odborných škol je každoročně zhruba 85% a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami zhruba 15% z celkového počtu 
ubytovaných. 

 

4. Charakteristika pedagogického sboru 

Požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podle 
zákona má pedagogický pracovník splňovat předpoklady pro výkon funkce 
podle § 3 a splňovat odbornou kvalifikaci podle §16. 

Pedagogické působení zajišťují 4 plně kvalifikovaní vychovatelé, 1 bezpečnostní 
pracovník a 1 vedoucí pedagogický pracovník (speciální pedagog). Z toho je 
vyčleněna 1 vychovatelka pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Odborné zaměření si dále prohlubují v akreditovaných kurzech i 
samostudiem. 

Ve výchově a vzdělávání se domov mládeže zaměřuje na nespecifickou i 
specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů. Jsou to veškeré 
aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního chování 
prostřednictvím volnočasových aktivit. Cíleně se zaměřujeme na předcházení a 
omezení výskytu různých forem rizikového chování u žáků. 

 

5. Spolupráce s rodiči žáků, školami a jinými subjekty 

Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci mají právo na informace a plní povinnosti 
vyplývající ze školského zákona a předpisů souvisejících.  

Ve vztahu ke školám vystupuje DM jako partner podílející se na výchově a 
vzdělávání žáků jako autonomní subjekt, který formuluje a realizuje vlastní 
výchovné cíle v návaznosti na výchovně vzdělávací činnost školy. Z tohoto 



hlediska informuje školu o podstatných otázkách vzdělávání a výchovy žáků a 
účinně s ní spolupracuje. 

Dalšími subjekty, s nimiž DM spolupracuje, jsou instituce participující na 
vzdělávání a výchově žáků a instituce ochrany a péče o mládež, případně Policie 
ČR. 

 

Kapitola II. 

Charakteristika vzdělávacího programu 

1. Zaměření a podmínky vzdělávání a výchovy 

Hlavní smysl, cíl a poslání domova mládeže je oblast výchovy osobnosti žáka 
v době mimo vyučování, jejich učení a poznání, osvojování základů hodnot, na 
nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti 
projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

2. Principy a cíle vzdělávání a výchovy 

Pedagogické působení v domově mládeže naplňuje svými specifickými 
prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. 

 Rovný a nediskriminační přístup ke vzdělávání a výchově. 
 Zohlednění vzdělávacích a výchovných potřeb žáka daných jeho 

kompetencemi a osobnostním charakterem. 
 Vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a úcta všech 

účastníků vzdělávání a výchovy. 
 Svobodné šíření poznatků vyplývajících z výsledků soudobého poznání 

světa, které jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání a výchovy. 
 Zdokonalování procesu vzdělávání a výchovy 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 stanovených zákony a vzdělávacími programy. 

 Vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. 
 Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních 

lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální 
soudržnost. 



 Utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, 
národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého. 

 Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 
vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a 
ochraně zdraví. 

 Harmonický rozvoj osobnosti jedince. 

 

3. Formy výchovné práce 

Základní formou výchovné práce jsou pravidelné činnosti obsažené v denním 
režimu DM, které vycházejí z požadavků psychohygieny. Život DM obohacují 
příležitostné aktivity, které mají zejména přispět k vytváření a rozvíjení 
sociálních vztahů. Vychovatelé průběžně pro výchovnou práci využívají 
spontánní aktivity žáků k obohacení činností na DM.  

  

4. Klíčové kompetence a strategie vzdělávání a výchovy 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou zaměřeny na rozvíjení kompetencí žáka, 
formulují upředňostňování cíle, postupy, metody a formy práce, případně 
aktivity, příležitosti a pravidla. Respektuje věkové a osobnostní zvláštnosti žáků.  

a. Kompetence k učení a sebevzdělávání 

Tyto kompetence jsou nezbytné pro organizaci a řízení vlastního učení, pro 
získávání, hodnocení a uplatnění nových znalostí a pro schopnost aplikovat tyto 
kompetence v různých situacích, kontextech, vč.vlastního učení a řešení 
problémů ve vzdělávacím procesu, ve společnosti a následně i v práci. 

Žák: 

 Žák se umí učit, ví, proč se učí, organizuje a řídí vlastní učení 
 Samostatně pozoruje a experimentuje 
 Umí vyhledávat a kriticky hodnotit informace a pomoc jiných 
 Zvládá neúspěch, je psychicky odolný 
 Umí dávat věci do souvislosti 
 Poznává smysl učení, pozitivně hodnotí jeho přínos pro svůj život, chápe 

sebevzdělávání jako celoživotní proces 
 Žák se učí aktivně a efektivně střídat dobu učení a volného času 



Strategie vychovatele: 

 

 Vede žáka k samostatnosti při přípravě na vyučování a k hledání vlastního 
efektivního stylu a režimu učení 

 Podporuje žáka v oblasti vzdělávání tím, že očekává pozitivní výsledky, 
motivuje ho k učení a k vyhledávání informací, zadává mu přiměřené 
úkoly a pomáhá mu zvládnout případný neúspěch, pomáhá mu psychicky 
úkol zvládnout 

 Vytváří a zajišťuje žákovi vhodné klima k učení a materiálně technické 
podmínky s využitím informačních technologií a přístup k multimediálním 
prostředkům 

 Spolupracuje se školou a rodiči, zákonnými zástupci 

 

b. Kompetence k řešení problémů 

 

Tyto kompetence zahrnují všechny formy jednání, které si musí každý 
jednotlivec osvojit, aby byl schopen efektivně a konstruktivně se podílet na 
dění ve společnosti a dokázal řešit vzniklé problémy, jak v osobním, tak 
rodinném i veřejném kontextu. 

 

Žák: 

 

 Učí se, jak řešit problémy, vnímá problémové situace 
 Rozlišuje správné a nesprávné řešení a nese odpovědnost za jeho 

následky a jednání 
 Rozvíjí myšlení, uplatňuje základní myšlenkové operace (srovnávání, 

třídění, analýzu, syntézu, indukci, dedukci, abstrakci, konkretizaci, 
generalizaci), ale i fantazii, intuici a představivost v poznávacích, 
učebních, pracovních a tvůrčích činnostech 



o Neulpívá na jediném řešení problému, osvědčené postupy aplikuje 
při řešení jiných problémových situací, vybírá z více možností 
řešení a postupně přichází na správné řešení 

o U 
o í se být flexibilní 
o U 
o í se nevyhýbat se problémům, využívá své schopnosti,vědomosti a 

dovednosti při samostatném řešení problémů, vyhledává 
informace k jejich řešení, pružně reaguje na nové situace 

 

Strategie vychovatele: 

o Aktivně napomáhá žákovi adaptujícímu se na nové podmínky 
života především přenosem ověřených způsobů řešení problémů 

o Učí žáka uplatňovat základní myšlenkové operace a postupy při 
řešení problémů, hodnotí kroky žáka při řešení problémů 

o Uvědomuje si možné dopady svých projevů a možnosti nápravy 
o Definuje a pomáhá hodnotit problémové situace, v nichž žák může 

uplatnit své kompetence k řešení problémů, při jejich řešení 
podporuje tvořivost a originalitu, pomáhá hodnotit rizika a možné 
negativní důsledky. 

 

c) Komunikativní kompetence 

Žák: 

o Rozvoj bohaté slovní zásoby, vyjadřuje se jasně, srozumitelně a 
přiměřeně ke komunikačnímu záměru verbálním, příp. písemným 
projevem 

o Rozvíjí umění vyjádřit se, rozumí sdělením a informacím, správně 
je interpretuje a věcně argumentuje 

o Zdokonaluje umění nejen mluvit, ale i naslouchat 
o Upevňuje schopnost kultivované komunikace 
o Mít právo vyjádřit vždy svůj názor, adekvátně vystupuje na 

veřejnosti, přiměřeně sebevědomě se prezentuje 
o Rozvíjí schopnost pracovat s informacemi, používá komunikativní 

dovednosti ve studiu i ve svém osobním, profesním a občanském 
životě 



o Schopnost mediální kompetence, efektivně a tvořivě využívá 
dostupných prostředků komunikace, pružně reaguje na rozvoj 
informačních a komunikačních technologií a využívá je 

 

Strategie vychovatele: 

o Předává žákovi veškeré informace potřebné pro jeho zdravý a 
aktivní život v domově mládeže 

o Usměrňuje žáky při komunikaci mezi sebou 
o Vede žáka k diskuzi o informacích a k věcné argumentaci, dává mu 

prostor pro tvůrčí a svobodné vyjádření a řešení, je mu vzorem 
věcné a konstruktivní komunikace 

o Učí žáka rozvíjet a využívat jeho komunikativních dovedností, 
aktivně a cílevědomě vytváří prostor pro komunikaci mezi žákem a 
vychovatelem, ale i žáky navzájem 

 

d) Sociální a interpersonální kompetence 

Žák: 

o U 
o í se plánovat, stanovuje si cíle a priority s ohledem na své 

schopnosti, zájmovou orientaci a životní podmínky 
o Přebírá odpovědnost za své chování, zvládá vlastní chování, je 

schopen sebereflexe, koriguje vlastní chování, učí se přijímat 
autoritu 

o Rozvíjí schopnost umět se prosadit, ale i podřídit ve skupině, je 
schopen adaptovat se na měnící se pracovní a životní podmínky a 
tvořivě je ovlivňuje 

o Upevňuje schopnost týmového jednání, respektuje pravidla života 
ve společenství domova mládeže 

o Rozvíjí schopnost vytvořit si reálnou představu o sobě samém, 
přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, konstruktivně 
řeší konflikty 

o Potlačuje negativní projevy osobnosti v problematickém věku, váží 
si sebe sama 

o U 
o í se asertivitě a toleranci k soukromí druhých 



 

Strategie vychovatele: 

o Všestranně napomáhá žákovi adaptovat se na měnící se podmínky 
sociální, organizační i materiální 

o Napomáhá žákovi odhalovat jeho silné a slabší stránky, pravidelně 
hodnotí jeho práci a pozitivně ho motivuje k sebepoznávání 

o Podílí se na upevňování pozitivního psychosociálního klimatu 
o Napomáhá žákovi spolužít s různými věkovými kategoriemi, 

sociálními skupinami a etniky 
o Vytváří příležitosti pro týmovou spolupráci organizováním 

společných činností, stanovuje žákovi přiměřené úkoly, pomáhá 
mu najít své místo ve skupině 

 

e) Občanské, činnostní a pracovní kompetence 

Žák: 

o Schopnost uvědomit si svá práva a povinnosti, hájí si svá práva i 
práva jiných, vystupuje proti jejich utlačování 

o Stanovuje si osobní cíle vycházející z jeho potřeb a zájmů, ale i 
z potřeb společnosti, sociální skupiny, zájmů celku 

o Schopnost rozpoznat násilí, chová se zodpovědně v krizových 
situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje 
účinnou pomoc 

o Dbá na bezpečnost vlastní i skupinovou 
o Vyznává a váží si tradic a kulturních hodnot 
o Váží si a chrání přírodní prostředí 
o Osvojuje si principy společenských norem 

 

Strategie vychovatele: 

o Motivuje žáka k projevení názoru, diskuzi a rozhodnutí celku, 
rozvíjí schopnosti kritického a tvořivého myšlení, empatie, 
argumentace a prezentace názorů, schopnosti kompromisu  



o Vede žáka k dodržování pravidel a spravedlivě hodnotí a objasňuje 
význam domovního řádu pro celkové fungování, vychovává k úctě 
k zákonu 

o Podporuje zainteresovaný postoj k životu, rozvíjí disciplinovanost, 
toleranci, ochotu pomáhat, respektovat odlišnosti 

o Vede žáky k odpovědnému jednání a výchovně využívá situace, kdy 
žák neohrožuje a nepoškozuje sebe a jiné, přírodu, životní 
prostředí a hodnoty vytvořené člověkem 

o Je svými postoji a konáním žákům vzorem, rádcem a průvodcem 
děním na poli občanském a postoji k práci 

 

 

f) Kompetence k trávení volného času 

Žák: 

o Umí účelně trávit volný čas 
o Naučil se orientovat v možnostech smysluplného trávení volného 

času 
o Rozpoznává a umí si vybrat zájmové činnosti dle svých dispozic 
o Upevňuje a rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních 

činnostech 
o Rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci 

stresových situací, či jednostranné zátěže ze školního vyučování 
o Rozvíjí schopnost odmítnutí nevhodné nabídky pro trávení volného 

času 
o Uplatňuje zásady zdravého životního stylu, odolává rizikovému 

chování 
o Zapojuje se do organizace života domova mládeže, osobně se 

podílí na organizaci a realizaci vzdělávání a výchovy 

 

Strategie vychovatele: 

o Učí žáka novým vědomostem a dovednostem, vede ho k tvořivosti 
a účasti na společné činnosti 

o Vytváří a rozvíjí příležitosti k účelnému využití volného času 
v souladu se zájmy žáka 



o Vede žáka k poznání zásad zdravého životního stylu a jejich 
uplatňování ve vlastním životě, učení a v práci 

o Realizuje skupinový program sociální prevence, poskytuje žákovi 
informační servis 

o Modernizuje obsah vlastní zájmové činnosti a metody skupinové 
práce s žáky, rozšiřuje nabídku spontánních aktivit pro žáky, 
podporuje svobodu, samostatnost, aktivitu. 

 

Kapitola III. 

Výchovný program 

1. Charakteristika a účel výchovného programu 

Výchovný program je rámcovým programem pro práci vychovatele a ostatních 

pedagogických pracovníků s žáky. 

Je otevřeným programem, který může vychovatel dotvářet dle svých 

schopností, vědomostí a dovedností v souladu s poznatky současné vědy. 

V jednotlivých oblastech ho může nezbytně upravovat podle zralosti a potřeb 

žáků (individuální přístup). 

Je podkladem pro plánování výchovné činnosti vychovatele a výchovné skupiny 

na čtyři školní roky. 

Pedagogické působení v DM naplňuje svými specifickými prostředky obecné 

cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáků a studentů, 

jejich učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše 

společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost působící na své okolí. 

DM umožňuje přípravu na vyučování a vede žáky k smysluplnému využívání 

volného času a vybavuje žáky dostatkem podnětů pro naplňování volného času.  

Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného 

času, zejména dobrovolnost, pedagogické ovlivňování volného času, 

přiměřenost, prostor pro seberealizaci, citovost, atraktivity a vyzdvihování 

kladných rysů osobnosti. 

 



2. Zaměření výchovného programu 

 

a) Socializace žáka – výchova sociální, personální a komunikativní 

b) Příprava na vyučování a všestranný rozvoj osobnosti žáka – výchova 

k učení, sebevzdělávání a profesionální přípravě 

c)  Sociální prevence – výchova ke zdravému životnímu stylu 

d) Právní vědomí a žebříček hodnot – výchova k občanství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vzdělávací obsah výchovného programu 

Žákovské kompetence                                             Obsah,doporučené prostředky                                      Metody a formy 

 

Vzdělávací obsah:      socializace žáka 

Zvládá odloučení z domova,                              Učení řešení konfliktů a poznání                            Diagnostický rozhovor, 

umí se začlenit do kolektivu,                             negativních důsledků jejich                                     získávání informací, výběr 

spolupracuje v malé skupině.                            nezvládnutí.                                                               spolubydlícího.          

                                                                                                                                                                    

Je schopen podílet se na formování                 Poznání role skupiny a svého místa v                     Pozorování,skupinové akce, 

neformálních vztahů ve skupině,                      Společná činnost, naslouchání a pomoc.               Společná práce, hodnocení. 

našel si v ní místo a adaptoval se                                                                                                          Pověření úkoly. 

 v ní. Našel si cestu ke skupinovému                                                                                                                

 vychovateli. 

 

Respektuje práva druhých, spoluvytváří          Organizace pomoci slabším jedincům,                   Individuální přístup, kontrola, 



pozitivní vztahy v kolektivu. Má upevněné      ohod nocení pozitivních výsledků.                           hodnocení. 

návyky spolupráce a tolerance života 

 ve skupině. 

 

Spoluvytváří vztahy ve VS, spolupracuje            Hodnocení aktivity a místa žáka ve VS.                Skupinové akce, aktivity 

s vychovatelem na bázi partnerství.                                                                                                        přesahující rámec skupiny. 

                                                                                                                                                                               

Stal se zodpovědným a samostatným.                Vytváření podmínek pro samostatnou               Pozorování, rozhovor, beseda, 

Aktivně a racionálně využívá volný čas,              práci.                                                                         společné aktivity. 

vyrovnává se s novými partnerskými                  Korigování denního režimu.         

rolemi. 

 

Vzdělávací obsah:           příprava na vyučování a všestranný rozvoj žáka 

Poznal své schopnosti v přípravě na                  Vést žáka k samostatnosti  při přípravě             Vzájemná pomoc mezi žáky, 

 vyučování, umí se vyrovnávat a zvládat           na vyučování, naučit žáka poznat své                zajišťovat vhodné klima. 



případný neúspěch.                                              přednosti a nedostatky. 

                                                      

Naučil se kultivovanému projevu, vystu-          Umění jednat s lidmi, vystupování na veřej-     Zastupování VS v DR,beseda a 

pování na veřejnosti.                                            nosti,osvojení zásad správného vyjadřování.    rozhovor o asertivním chování. 

 

Naučil se zvládat každou situaci, adekvátně    Zamyšlení nad možnostmi řešení a správné      Příklad vychovatele, pedagoga  

jedná a za řešení je zodpovědný.                       komunikativní sdělení a jednání.                         a ostatních dospělých jedinců.                                                                                                                    

                                               

Je schopen se efektivně učit, stává se               Rozvíjení kladného vztahu k budoucímu            Rozhovor,beseda,brigády, 

odolným vůči nárokům školy. Zvládá a             povolání.                                                                   vhodná literatura. 

uspívá v životních situacích.                               Uplatnění se v občanském životě.                         

 

Zajímal se a podle možností se zapojil             Zapojení do akcí mimo DM,sleduje                      Kulturní programy města, 

do kulturního a společenského dění                společenský a kulturní život ve městě                 akce města a školy. 

 ve městě, zajímal se o přírodní i kulturní        a ve škole.                                  



zajímavosti města a regionu. 

 

Využívá získané vědomosti a dovednosti,        Pomoc slabším jedincům, využívání získa-        Práce na počítači, literatura, 

samostatně  je prohlubuje.                                 ných vědomostí do budoucího života.               skupinová práce. 

 

Vzdělávací obsah:           sociální prevence – výchova ke zdravému životnímu stylu 

Naučil se aktivně využívat volný čas                   Nabídka zájmové činnosti v DM i mimo           Rozhovor, organizace zájm. 

z nabídky DM i dalších zařízení                            něj. Navázání na osobní zájmy, uplatnění       činnosti, využití nabízených  

ve městě.                          sociální prevence aktivním zapojením              programů sociální prevence. 

                                                                                  do zájmové činnosti. 

 

Chápe význam rozvoje osobních zájmů            Aktivní i pasivní odpočinek, kompenzace          Pravidelná a příležitostná  

pro životní styl, učí se žít v kultivovaném         jednostranné tělesné i duševní zátěže,             zájmová činnost. 

prostředí.                                                                Potřeba žít v kultivovaném prostředí.               Výzdoba interiéru a exteriéru 

Dopracovává se k tělesné a duševní                                                                                                   DM, pravidelný úklid pokojů, 



rovnováze.                                                                                                                                             péče o zeleň a pořádek v DM. 

 

Je schopen volit priority trávení volného        Motivace k pokračování v započaté                  Zajímavá nabídka zájmových 

času, chápe nebezpečí krizového                     práci, problematika kouření, alkoholu,             aktivit. Besedy s odborníky, 

chování.                                                                 drogové závislosti.                                                spolupráce se školou. 

 

Osvojil si každodenní praktické návyky           Upevňování návyků sebeobsluhy, zachá-          Pravidla VŘDM, osobní 

pro život, naučil se úctě k práci, osvo-             zení s majetkem, šetření s vodou, el.ener-       zainteresovanost, úklidy 

jil si zásady hospodárnosti a šetrnosti.            gií, potravinami, penězi.                                       pokojů. 

 

Vzdělávací obsah:           právní vědomí a žebříček hodnot – výchova k občanství 

Pochopil svá práva a povinnosti v DM,           Uplatňování pravidel VŘDM, společná               Schůzky VS, kontrola, 

chová se ohleduplně a hospodárně                péče o vybavení pokoje, snaha o mini-               výchovný pohovor. 

k majetku.                                                            malizaci poškození inventáře. 

 



Vyhodnocuje své schopnosti a meze                Problematika učení, zvládání emocí,                 Pozorování, rozhovor. 

chování.                                                                  poznávání vloh a předpokladů.                          Besedy s odborníky. 

Ovládá tvořivé myšlení.                                       Komunikační dovednosti, poznávání                Pověření uplatnění schopností 

                                                                                 svých schopností při zátěžových situací.          v praxi. 

 

Orientuje se v právním řádu.                              Práva dětí a mládeže, lidská práva,                   Besedy, skupinové akce, 

Utváří si povědomí o kultuře, dědictví,            naplňování VŘDM.                                                návštěvy kult.zařízení. 

morálce a tradicích.                                             Ochrana kulturního i přírodního dědictví.        Rozhovor, diskuze. 



Kapitola IV. 

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků mimořádně nadaných 

1. Vzdělávání a výchova žáků se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru 
jejich znevýhodnění při začleňování do výchovného procesu věnována 
průběžná zvláštní pozornost a specifický pedagogický přístup. V případě 
potřeby budou vychovatelé spolupracovat s výchovnými poradci, případně 
dalšími odborníky pro danou problematiku. Vzdělávání a výchova se u těchto 
žáků uskutečňuje podle vyhlášky MŠMT č.62/2007 Sb. 

2. Vzdělávání a výchova žáků se sociálním znevýhodněním 

K žákům ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, s oslabeným rodinným 
zázemím či jedinci pocházející z jazykově odlišného prostředí bude 
přistupováno individuálně. Pro žáky se sníženou sociální adaptabilitou nebo 
potřebou zvýšené péče budou přizpůsobeny formy a obsahy činností. 

3. Vzdělávání a výchova žáků mimořádně nadaných 

Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet DM další doplňkové aktivity 
v oblastech jejich zájmů a umožní jim rozvíjet svůj talent a nadání i mimo DM. 

 

Snahou DM je vytvořit každému žákovi podmínky pro rozvoj jeho osobnosti a u 
integrovaných minimalizovat možná rizika, aby nedocházelo k izolaci žáka či 
k jeho případnému vyloučení ze společenství ostatních. Vzdělávání a výchova se 
u těchto žáků uskutečňuje podle vyhlášky MŠMT č.62/2007 Sb. a vyhlášky 
č.72/2005 Sb. 

 

 

 

 



Kapitola V. 

Hodnocení žáků a autoevaluace 

1. Pravidla pro hodnocení žáků 

a. Výstupy hodnocení: 

 telefonický kontakt s rodiči, zákonnými zástupci, 
 ústní souhrnná informace pro žáky zletilé, 
 průběžné informace rodičům a zletilým žákům (sdělení o udělení 

výchovného opatření, dílčí zprávy, informace o žácích a realizaci přijatých 
či dohodnutých opatřeních). 

b. Cíle hodnocení: 

 výchovné využití výsledků hodnocení, podpora pozitivních stránek 
osobnosti, 

 dosažení relativní shody v náhledu na osobnost žáka, nalezení možných 
východisek pro pokračování výchovného procesu, dělba cílů a úkolů mezi 
vychovatelem a žákem (motivace k sebevýchově), 

 získání diagnostických informací jako podkladů pro souhrnné hodnocení. 

c. Zásady hodnocení: 

 otevřenost a objektivnost hodnocení založeného na důkladném poznání 
rysů osobnosti žáka, včetně možnosti opravných prostředků pro žáka, 

 spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci, školou a okolím žáka, 
 veřejná, předem známá kritéria hodnocení. 

d. Kritéria hodnocení: 

 míra dosažení kompetencí žáka obsažených v tomto ŠVP s přihlédnutím 
ke všem podmínkám a osobnostním předpokladům, zohledňování 
specifik jednotlivých žáků, 

 východiskem pro hodnocení stavu vychovanosti konkrétního žáka je 
výchovný program, který upřesňuje kompetence pro danou kategorii 
žáků. 

 

 



2. Autoevaluace DM 

 

a. Oblasti a cíle autoevaluace: 

 podmínky k výchově – vhodnost uspořádání a vybavení prostředí 
vzhledem k realizovaným činnostem, spolupráce s dalšími volnočasovými 
subjekty, stav stravování, možnost využívat další prostory mimo DM, 
organizace a pravidla DM, materiálně technické podmínky (zejména 
k vyhlášce č.410/2005 Sb.), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 

 průběh výchovy – obsah, formy a metody práce, diagnostická činnost, 
motivace, participace žáků na programu DM,  

 výsledky vzdělávání – míra naplňování kompetencí s ohledem na 
individuální zralost žáka, pestrost a výsledky v nabízených činností, 
účinnost výchovných metod, funkčnost denního režimu, zapojení žáků do 
organizování života v DM, 

 vliv vzájemných vztahů osob ve vzdělávání – psychosociální klima, 
navozování tvůrčí atmosféry a vztahů: žák – žák, vychovatel – žák, 
vychovatel – vedení, jejich důsledky pro výchovu, 

 spolupráce s rodiči – úplnost informací, zpětná vazba, 
 řízení DM – plánování, organizování, kontrola, personální podmínky, 

informační systém, dodržování pokynů, postojů, materiálně technické 
podmínky, další vzdělávání pedagogických pracovníků, uplatnění 
vědomostí a dovedností, metodická činnost, 

 úroveň výsledků práce DM vzhledem k podmínkám vzdělávání a 
ekonomickým zdrojům – srovnání podmínek a výsledků. 

b. Kritéria autoevaluace: 

 spokojenost žáků a rodičů, zákonných zástupců, 
 míra pokroku ve vychovanosti žáků a míra adaptace na podmínky života 

v DM, 
 pozitivní psychosociální klima projevující se ve vyvážených vztazích mezi 

všemi účastníky výchovného procesu, 
 zlepšování materiálně technických podmínek. 

c. Časové rozvržení evaluačních činností 

 dotazníkové šetření – 1x za 3 roky 
 dílčí šetření, ankety, hodnocení se zaměřením na problémové oblasti – 

příležitostně 



d. Zdroje evaluace 

 vnitřní – dotazníkové šetření, ankety, analýzy, pracovní hodnocení úseku, 
oblastí, výchovná opatření, mimořádné události 

 vnější – inspekční zprávy 
 náměty, připomínky a stížnosti rodičů, škol, zřizovatele 
 názory širší veřejnosti, publicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


