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Oblast vzdělávání v domově mládeže  
 

Vzdělávací a zájmové akce 

 Průběžné: 

     pravidelná příprava na vyučování, zajišťování podmínek ke studiu a vzdělávání 

                       (studijní doba v domově mládeže: 19 - 21 hod.) 

                        pomoc při vypracování slohových a seminárních prací, kontrola připravenosti 

na výuku, pomoc při přípravě výstupů v různých typech školských zařízení, 

doučování hudební nauky a hry na klavír, zajišťování kontaktů mezi 

ubytovanými – žáci z vyšších ročníků nebo z odborných škol, 

motivace ke zvýšení studijního úsilí, hledání efektivního stylu přípravy  

na výuku, pomoc při vyhledávání informací na internetu, využití počítačové 

učebny DM, doporučování naučných pořadů v televizi, nabídka literatury 

z knihovny domova mládeže, ze školní knihovny a městské, pohovory o dění 

ve městě, v republice a ve světě (sledování zpráv, zájem o dění kolem sebe), 

naučné a vzdělávací přednášky, cvičná hra na hudební nástroje, nabídka 

rozmanitých zájmových činností v domově mládeže 

využívání nabídky akcí ve městě, podpora osobních zájmů – žáci a studenti 

navštěvují sportovní kluby, umělecké školy, sportoviště ve městě, společné 

zábavné večery, prodejní akce a prezentace DM 

pravidelné cvičení v relaxační místnosti, využívání tělocvičny a bazénu SZŠ, 

využívání venkovního multifunkčního hřiště u budovy A  

 

 

 Jednorázové akce:  

Přednášky, návštěvy akcí, návštěvy institucí: 

Září: vycházky do města a okolí – orientace ve městě, seznámení se spoji 

městské hromadné dopravy, beseda s preventistou Městské policie, zahájení 

divadelní sezony, návštěva Městské knihovny v Mostě, školení PO, BOZ,  

Říjen: společné focení, návštěva a prezentace neziskových organizací, využívání 

nabídek kulturních akcí v MkM a Oblastního muzea Most, seznamovací večer 

nováčků s hudbou a tancem (dle epidemiologické situace),  zahájení kroužku 

ručních prací, keramického kroužku, sportovního kroužku a kroužku chytrá 

hlava  

Listopad: návštěva divadla nebo kina, Halloween na domově mládeže, práce na 

vánoční výzdobě, výroba drobných dárků a vánočních dekorací na prodejní akce, 

filmový klub, beseda na téma cestování 

                        Prosinec: vánoční výzdoba domova mládeže, společná oslava Vánoc – 

                        vánoční večer, zpívání koled v kostele, soutěž o nejlepší adventní věnec,  

                        prodej výrobků ve škole a DM, návštěva vánočních trhů  

Leden: návštěva výstav v knihovně, přednáška na téma zdravá výživa a zdravý 

životní styl, návštěva nízkoprahového zařízení, návštěva divadla,soutěž v luštění 

kvízů, hlavolamů a hádanek, bruslení, návštěva Aquadromu 

Únor: Valentýn - přátelství, láska, sex (skupinové a individuální rozhovory), 

návštěva divadla, kina a přednášek v knihovně a muzeu 
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Březen: divadelní festival pro mladé, návštěva knihovny - burza knih,  

Duben: besedy na téma cestování po světě, zdravý životní styl, oslava Dne 

Země, nízkoprahového zařízení, návštěva muzikálu v Praze 

Květen: sportování na Matyldě, vycházky do okolí, sportovní odpoledne, 

večírek na rozloučenou s maturanty 

                       Červen: grilování s kytarou, úklid DM, příprava na prázdniny 

 

Sportovní akce, turnaje a soutěže: 

Celoroční podpora v oblasti tréninků a vyvážené stravy ubytovaných žákyň 

Sportovního gymnázia Most - DHK Baník Most, Černí Andělé 

září - říjen: turnaj v bowlingu, bruslení na Matyldě, soutěž ve skoku z místa, 

přeskoku švihadla, cvičení ve fitness centru Tornádo, rekreační plavání, využití 

multifunkčního venkovního hřiště u budovy A 

listopad - prosinec: bruslení na zimním stadionu a u magistrátu, sportovní 

rekordy (soutěžní odpoledne),  

leden - únor: soutěž v plavání, soutěž v luštění kvízů, hlavolamů a hádanek, 

                        bowlingový turnaj, výlet na horolezeckou stěnu do Jirkova 

březen: malé rekordy - sportovní soutěž v netradičních disciplínách 

duben - květen: soutěž v běhu po schodech, zábavné soutěžní odpoledne před 

DM, využití multifunkčního venkovního hřiště u budovy A 

červen: turnaj v bowlingu, turnaj v badmintonu, bruslení na Matyldě, turistické 

vycházky na Ressl, Matyldu, Benedikt, využití multifunkčního venkovního 

hřiště u budovy A 

      

Rozvoj pilířů učení 

a) Učit se poznávat 
- orientace ve městě, procházky po okolí Mostu: Hněvín, Široký vrch, Ressl, Matylda,   

Benedikt, Hipodrom 

- návštěvy institucí: magistrát, divadlo, knihovna, kino, neziskové organizace ve městě 

- diskuse o dění ve městě, v republice i ve světě 

- schůzky výchovných skupin a žákovské samosprávy 

- vědomostní soutěže a kvízy, luštění křížovek a sudoku, deskové hry 

- práce s internetem, komunikace na sociálních sítích 

- zábavné večery v DM (seznamovací, vánoční, valentýnská večeře, Majáles, 

      rozloučení s maturanty) 

 

b) Učit se pracovat a jednat 

- učit se žít a pracovat v týmu – výchovná skupina, žákovská samospráva, kolektiv 

členů Asociace středoškolských klubů (tolerance, naslouchání, kompromisy, právo na 

vlastní názor) 

            spolupracovat na výzdobě společných prostor domova mládeže 

            pravidelně uklízet pokoj, udržovat pořádek ve společných prostorách v domově 

mládeže (sociální zařízení, kuchyňky, klubovny, relaxační místnost a výtvarná dílna) 

- aktivně se zapojovat do dění  v domově mládeže - Žákovská samospráva, soutěže,    

přednášky, besedy 

      -     spoluúčast na žákovských projektech dle aktuální nabídky  
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- Ruční práce = tradice: šití, vyšívání, pletení, háčkování, drhání, keramika, 

      malování, drátování, pletení z papíru) 

      Multikultura = žijeme společně.  

            Zdraví = pohyb, zdravý životní styl a ochrana životního prostředí,  

            pečovat o vybavení a majetek domova mládeže a jeho okolí  

- seznamovat se s novými výtvarnými činnostmi (pletení z papírových ruliček, základy 

háčkování, pletení, drhání, práce s hlínou, šití, práce s drátem, s fimo hmotou, výroba 

mandal a lapačů)                                                        

c) Učit se být tj. rozumět vlastní osobnosti 

      -     diskuse na zvolená témata 

- odpovědnost za pořádek v pokoji i společných prostorách 

- věcná kritika chodu DM na kulatých stolech ředitelky školy, 

- diskuze na schůzkách výchovných skupin  

- schůzky žákovské samosprávy 

- dodržování Vnitřního a Provozního řádu DM 

- systematická příprava na vyučování 

- rozvíjení talentu -  zájmové útvary v domově i ve městě 

- nebýt závislý - nepít, nekouřit, nebýt závislý na drogách a PC, mobilním telefonu 

- a sociálních sítích 

 

   d) Učit se žít společně tj. učit se žít s ostatními 

- dodržovat hygienické a epidemiologické opatření 

- spoluodpovědnost za dobrou atmosféru v kolektivu 

- podíl na výzdobě domova mládeže - kompromisy, týmová práce 

- podíl na propagaci činnosti domova mládeže: kronika, web, informace v médiích 

- podíl na společných aktivitách v DM, zodpovědnost za svěřený úkol 

- spoluúčast na tvorbě žákovských projektů 

- separace odpadů, šetření energiemi 

- péče o květiny v DM 

- pohovory o problémech s nepřizpůsobivými ve městě a okolí  

- návštěvy nízkoprahových zařízení 

- účast na charitativních sbírkách – prodej i nákup  

- adaptace prvních ročníků - pomoc při začleňování do kolektivu 

- netolerovat závislosti - nepít, nekouřit, nebýt závislý na PC a drogách 

- spolužití v DM - slušné chování ke spolubydlícím a zaměstnancům 

- zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DM 

 

Žákovské projekty 

 Poznej město Most - návštěva Centra rozvoje turismu, propagační materiály - nástěnka, 

knihy o Mostu z MěkM, návštěvy významných budov a míst ve městě, seznamování se 

s historií Mostu a jeho okolí 

 Výzdoba - celoroční práce a zdokonalování výzdoby prostor domova mládeže (téma, 

návrhy, stylizace, barevné provedení, kompozice, realizace) 

 Sportovní činnost a vyplnění volného času na DM  - rozšíření pohybových aktivit 

studentů a vylepšení materiálního vybavení sportovních prostorů na DM  

 

 Chci být zdravý – zdravá strava a pohyb 
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 Chci pomoci  - pomoc potřebným, spolupráce s charitou a nízkoprahovým zařízením 

Sovička 

 Multikultura – nemít předsudky, vzájemná úcta a snášenlivost, toleran 

 

Obsah vzdělávání   

 Jazykové vzdělávání a komunikace (český jazyk, cizí jazyky)  - kvízy, soutěže, 

křížovky, práce s PC, sledování vhodných pořadů v TV, semináře, přednášky, sledování 

filmů v původním znění, četba knih v originálech, účast na bezplatných jazykových 

kurzech nabízených Europe Direct – podzim, jaro 

 Společenskovědní vzdělávání: taneční kurzy, maturitní plesy, kurzy autoškoly, 

přednášky, besedy, kvízy, systematická příprava na studium, vzdělávací pořady, 

výstavy, návštěvy památek, pohovory, diskuze, cestopisné přednášky 

 Přírodovědné a matematické vzdělávání: semináře, přednášky, kvízy, šetrné 

zacházení s energiemi, hospodaření s financemi - finanční gramotnost, hospodaření 

s penězi z ASK - spolurozhodování 

 Estetické vzdělávání: přednášky - historie umění, výstavy, koncerty, kino, divadlo, 

výzdoba pokojů a společných prostor v DM, péče o svůj zevnějšek, kulturní pořady, 

klasická česká a světová literatura a kinematografie – filmový klub v DM 

 Vzdělávání pro zdraví: režim dne - odpočinek, rekreace, práce, otužování, zvyšování 

kondice, besedy o zdraví, kouření a jiných závislostech, poruchy příjmu potravy, 

přepracování - syndrom vyhoření 

 Vzdělávání v ICT: vyhledávání informací do školy, informace osobního rázu, 

vytváření prezentací na PC, psaní životopisů, úprava fotografií, komunikace na 

sociálních sítích 

 

Časový plán vzdělávání  

Roční plán činnosti domova mládeže 

 platnost od 1. 9. 2021, zveřejnění na webu školy 

Měsíční plán činnosti 

 platnost od 1. daného měsíce, zveřejnění na webu školy 

Rozvrh služeb vychovatelů 

 platnost pro daný měsíc 

 

Žákovská samospráva je samosprávný orgán žáků domova mládeže 

Volba žákovské samosprávy: září 2021 

Složení žákovské samosprávy: zástupci z jednotlivých pater a ročníků 

Schůzky žákovské samosprávy: 1x měsíčně 

Schůzky výchovných skupin: 1x měsíčně, dle potřeby kdykoliv 
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Úkoly samosprávy:  

Samospráva zastupuje všechny ubytované při jednáních s vedením DM. Pomáhá 

vychovatelkám při pořádání společných akcí v DM, zastupuje zájmy ubytovaných. Přenáší 

požadavky, stížnosti, nápady a náměty na činnost od žáků a studentů vychovatelkám. 

Předkládá požadavky ubytovaných na nákup materiálního vybavení na zájmovou činnost a na 

obnovu vybavení DM. 

 

 

Podmínky přijímání uchazečů k ubytování v domově 

mládeže a stravování ve školní jídelně  
 

Přihlášku k ubytování do DM od 1. 9. daného školního roku podává zástupce nezletilého žáka, 

zletilý žák nebo student do 30. 6. předcházejícího školního roku na předepsaném formuláři. 

Přihláška se podává na každý školní rok samostatně. O umístění do DM rozhoduje na základě 

přihlášky ředitel školy. Rozhodnutí o umístění do DM je zasláno na adresu žadatele. V případě 

převisu uchazečů o ubytování je základním kritériem pro umístění do DM být žákem páteřní 

školy DM a datum přijetí přihlášky. Dalšími kritérii DM je vzdálenost místa bydliště, dopravní 

obslužnosti z místa bydliště, sociální situace a zdravotní stav žáka. 

Na ubytování v domově mládeže není právní nárok. 

Přijetí k ubytování je stvrzeno podepsáním dohody o ubytování. 

Poplatek za ubytování je dán ceníkem služeb na daný školní rok. Úhrada za ubytování 

a stravování se provádí bezhotovostním převodem, inkasem nebo výjimečně hotově v kanceláři 

referenta majetkové správy. Ubytování je nutno uhradit nejpozději do posledního pracovního 

dne předcházejícího měsíce. Úhrada za ubytování se nemění, i když student nebo žák není 

ubytován po všechny dny v měsíci. Ubytovaní žáci a studenti mají možnost celodenního 

stravování ve školní jídelně - viz provozní řád školní jídelny. Na každém patře DM je kuchyňka 

zásobována pitnou vodou z vodovodního řádu, vybavena varnou konvicí, mikrovlnou troubou, 

vařičem, nádobím a ledničkou k přípravě teplých a studených nápojů, čímž je zajištěn pitný 

režim ubytovaných. Stravující se studenti a žáci mají ke každému jídlu zajištěn nápoj. 
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Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných  
 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je v domově mládeže poskytována individuální 

péče v rámci jejich potřeb. Při zajištění individuální péče a speciálních potřeb žáka spolupracují 

vychovatelky se zákonnými zástupci a s výchovnými poradci škol. Vzdělávání žáků se 

sociálním znevýhodněním souvisí především se znalostí rodinného zázemí žáků. Žákům 

mimořádně nadaným jsou nabízeny doplňkové aktivity zájmových organizací ve městě. 

Vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje za pomoci podpůrných 

opatření dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. Specifický přístup je věnován skupině 

sportovců.(fotbal, atletika, tenis, házená, badminton, florbal). Tolerujeme časy jejich příchodů 

z tréninků, příjezdy z víkendových zápasů a výjezdy na soustředění, které zasahují do 

režimových momentů DM.  

Materiální podmínky vzdělávání  
  

ŠVP domova mládeže vychází z aktuálních prostorových a materiálních podmínek, moderními 

vzdělávacími didaktickými pomůckami, moderními prostředky ICT, sportovním nářadím, 

vybavením kluboven atd. tak, aby bylo možné úspěšně realizovat plánované výchovné a 

vzdělávací strategie, činnosti a aktivity z obsahu ŠVP domova mládeže, aby se prostředí a 

vybavení domova mládeže stávalo pro žáky stále atraktivnější, aktivizující a motivující. 

Materiální vybavení je určeno pro žáky i zaměstnance školy a dle platné legislativy a vnitřní 

směrnice ředitele podléhá každoroční inventarizaci. ŠVP domova mládeže se zaměřuje na 

prostorové a materiální vybavení, určené pro ubytované žáky a jejich vychovatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální podmínky vzdělávání  
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Personální obsazení: 

Blanka Gábelová, skupinová vychovatelka 1. VS 

počet ubytovaných: 30 

 

Abigail Elizabeth Petráková, skupinová vychovatelka 3. VS 

počet ubytovaných: 33 

 

Eva Filipiová, skupinová vychovatelka 2. VS: 

počet ubytovaných: 26 

 

Miroslava Lesková, skupinová vychovatelka 4. VS 

počet ubytovaných: 34        

 

Karin Mitková, vedoucí vychovatelka a skupinová vedoucí 4. VS        

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:   

Další vzdělávání vychovatelek probíhá formou samostudia, sledováním nové legislativy, 

týkající se domovů mládeže a klubů ASK ČR. Vedoucí vychovatelka se zúčastňuje seminářů a 

valné hromady Asociace domovů mládeže a internátů. Vychovatelky navštěvují dle svého 

výběru kurzy akreditované MŠMT. Všechny vychovatelky spolupracují na plnění Šablon II.  

MŠMT. 
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Ekonomické podmínky vzdělávání  
 

Platby za ubytování: 

dvoulůžkový pokoj: 1200,-Kč/za měsíc  

ubytovaní se specifickým režimem: 60,-Kč/noc 

 

Platby - stravné: 

Snídaně  28,- Kč  

Oběd  35,- Kč  

Večeře 32,- Kč  

 

Doplňková činnost: 

Doplňková činnost v domově mládeže zahrnuje komerční ubytování a stravování. 

Dvoulůžkové pokoje: 2700,-Kč/měsíc     250,-Kč/noc 

Jednolůžkový pokoj: 3000,-Kč/měsíc      300,-Kč/noc 

Ubytovaní se specifickým režimem           60,-Kč/noc 

 

Finanční zabezpečení činnosti domova mládeže je zajišťováno zřizovatelem formou příspěvku 

na provoz, pro který je každoročně stanoven normativ na ubytovaného a stravovaného žáka. 

Druhým finančním zdrojem pro financování činnosti domova mládeže je doplňková činnost 

školy, na které se domov mládeže velmi významně podílí. Dominantní doplňkovou činností 

domova mládeže je komerční ubytování a stravování. Třetím zdrojem financování jsou 

případně dotační programy nebo sponzorské dary. Dalším zdrojem financování je dotace 

z MŠMT pro členy ASK ČR.  

Výše úplaty za školské služby ubytování je v souladu s § 5 vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., 

o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů. Domov mládeže je pro stanovení výše úplaty zařazen do I. kategorie. Výši 

úplaty za ubytování žáků v domově mládeže stanovuje ředitel školy s přihlédnutím k vybavení 

domova a k úrovni poskytovaných služeb.  

Výše úplaty za školské služby stravování je v souladu s § 5 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., 

o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.  
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Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, hygieny 

a požární prevence  
 

Domov mládeže se v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany řídí 

příslušnými předpisy a metodickými pokyny. Všechny prostory DM jsou z hlediska 

bezpečnosti kontrolovány a monitorovány bezpečnostním technikem.  Únikové východy 

a schodiště jsou řádně označeny. Prostory jsou dostatečně osvětlené, větratelné a denně se 

uklízejí. Zpracován je provozní a vnitřní řád DM, režim dne, harmonogram činností. 

Zaměstnanci DM jsou povinni se řídit Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských 

zařízení, dodržovat bezpečnost práce a vnitřní směrnice zařízení vydané ředitelem školy. Při 

veškeré činnosti jsou zaměstnanci domova mládeže povinni přihlížet k základním 

fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj, pro 

předcházení vzniku sociálně patologických jevů, ochranu před násilím a šikanou. Vedoucí 

jednotlivých aktivit jsou povinni dbát pravidel BOZP a žákům poskytnout nezbytné informace 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků, hygienu a požární prevenci 

 

- konání cvičného požárního poplachu: září 2021 a duben 2022 

- přísné dodržování hygienických pravidel k prevenci Covid 19 stanovené MZ a MŠMT 

k provozu školských zařízení 

-  izolační místnost na DM 

- prevence drog a alkoholu - vnitřní řád, poučení, namátkové kontroly, výchovná 

opatření: září 2021, leden 2022 a následně průběžně 

- prevence šikany - volnočasové aktivity, poučení, přednášky, rozhovory, osobní příklad 

- vybavení a umístění lékárniček - na vrátnici a ve sborovně: doplňování dle potřeby 

- možnost volání první pomoci -  pevná linka ve vrátnici a ve sborovně, mobilní telefon 

ve sborovně   

- seznámení žáků s Vnitřním řádem domova mládeže a školní jídelny: září 2021, leden 

2022 a následně průběžně na schůzkách VS 

- nezávadný stav objektů a zařízení a jejich údržba, pravidelná technická kontrola 

a revize: průběžně a dle plánu kontrol  

- zlepšování vzdělávacího prostředí dle požadavků hygienických předpisů: průběžně  

- prokazatelné seznámení žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech: září a následně průběžně 

- ochrana žáků před násilím, šikanou, včetně kyberšikany a zneužívání sociálních sítí 

k zesměšňování a napadání jiných osob, agresivitou a jinými negativními jevy: září 

a následně průběžně (září-říjen Beseda s Mě P) 

- vytváření prostředí a vzdělávacích podmínek podporujících zdraví a zdravý životní styl 

(vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody) 

- vhodný režim s dostatkem relaxace a pohybových aktivit dané skladbou činností: září a 

následně průběžně  

- vhodný studijní, stravovací a pitný režim: průběžně  



Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola  

a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 

 

12 

- bezpečným a hygienickým prostředí v prostorách DM v souladu s platnými 

bezpečnostními, požárními a hygienickými normami (odpovídající osvětlení, teplo, 

čistota, větrání, hlučnost, nábytek atd.): září a následně průběžně  

- prevencí žáků před úrazy: září a následně průběžně 

- dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře, poskytování první pomoci  

- kompetence vychovatelů v oblasti první pomoci a BOZ 

Podmínky pro psychosociální bezpečnost žáků:  

- vhodná struktura režimu žáků v domově mládeže s dostatkem relaxace a aktivního  

pohybu dané režimem dne a skladbou činností 

vhodný studijní, stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků) 

- prostředí užívaných prostor domova mládeže odpovídá platným normám 

- v prostředí domova mládeže je snaha o vytvoření příznivého sociálního klimatu 

- vnitřní řád, provozní řád, protipožární směrnice a evakuační plán, traumatologický plán 

 časový režim vychovatelek, minimální preventivní program a program proti šikanování 

je aktualizován vždy k 1. 9. nového školního roku 

 

Informace pro ubytované a rodiče: 

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mají právo na kvalitní informace. Rodiče 

a zákonní zástupci mohou domov mládeže navštívit kdykoliv, pokud to epidemiologická 

situace dovolí. S  vychovatelkami jsou zákonní zástupci v kontaktu osobně, když přivážejí své 

děti do DM, v rámci třídních schůzek, prostřednictvím telefonů, e-mailem nebo písemnou 

formou. 

- informace získávají ubytovaní ihned při nástupu do DM, jsou prokazatelně seznamováni 

s VŘ, PŘ, s chodem DM, s bezpečnostními předpisy na společné schůzce všech nově 

ubytovaných. Termín: září, na schůzkách jednotlivých VS  

- s obsahem vnitřního a provozního řádu jsou prokazatelně seznamováni studenti 

i zákonní zástupci žáků. (Dohoda o podmínkách ubytování v DM) 

- na informačním panelu je vyvěšen ŠVP, měsíční plán výchovné činnosti, vnitřní 

a provozní řád, režim dne, bližší informace k jednotlivým akcím v DM i mimo DM, 

organizační a provozní záležitosti 

- dalším zdrojem informací o veškerém dění v domově mládeže jsou pravidelné schůzky 

jednotlivých výchovných skupin, schůzky žákovské samosprávy a kulaté stoly ředitelky 

školy, facebook DM – uzavřená skupina, webové stránky školy 

 

Opatření k rizikům v domově mládeže:  

- výchovná (dodržování Vnitřního řádu DM),  

- organizační (namátkové kontroly žáků po návratu z vycházek, zda nejsou pod vlivem 

návykových látek, ke kterým je nutný předcházející souhlas zákonných zástupců  

- zvýšená pozornost vychovatelek při noční službě 

- kontroly domova mládeže v dopoledních (záškoláctví), v nočních hodinách (kouření 

v prostorách domova mládeže)  

- pedagogický dohled  ve školní jídelně a ve společných prostorách domova mládeže 

(žáci a studenti se musí chovat v  souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy)  

- technická (odstranění závad, pravidelné technické kontroly a revize) 

- závady na pokojích i ve společných prostorách neodkladně hlásit panu školníkovi  

- dodržování vnitřních směrnic ředitele školy atd.  
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Spolupráce se sociálními partnery 
 

Dny otevřených dveří:  

 1. termín SOŠ budova A+B+C: on line 

 2. termín SOŠ budova A+B+C: on line 

 

Třídní schůzky  

 budova A+B:  24. 11. 2021, 20. 04. 2021 

 

 

vedoucí vychovatelka: Karin Mitková 

Telefon: 417 637 477 /kl.179 

E-mail: mitkova@vos-sosmost.cz 

E-mail: příjmení (zavináč)vos-sosmost.cz 

Telefon: 417 637 477 /kl.183, mobil: 608 055 137 vychovatelky, sborovna 

 

Spolupráce domova mládeže se sociálními partnery a rozvíjení partnerských vztahů: 

- spolupráce se zřizovatelem školy (dotační programy) 

- spolupráce s Asociací středoškolské mládeže (ASK) 

- spolupráce s ADMINem 

- spolupráce s oddílem házené DHK Baník Most, Černí Andělé 

- spolupráce se Statutárním městem Most (dotační programy, účast na akcích pořádaných 

městem)  

- spolupráce s Centrem volného času v Mostě (účast na akcích pořádaných střediskem)   

- spolupráce s Policií ČR a Městskou policií (kurzy sebeobrany, besedy, přednášky, 

pomoc při pořádání akcí MěP) 

- spolupráce s Okresním muzeem v Mostě (účast na akcích pořádaných muzeem, 

vernisáže, besedy) 

- spolupráce s Městskou knihovnou v Mostě (zájem o literaturu, účast na akcích 

pořádaných knihovnou, vernisáže, besedy, přednášky, koncerty) 

- spolupráce s Městským divadlem v Mostě (divadelní představení, koncerty, filmový 

festival pro mladé, zahajování divadelní sezony)  

- spolupráce s Charitou 

- spolupráce s nízkoprahovými zařízeními ve městě 
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Vlastní hodnocení ŠVP domova mládeže a školní jídelny  
 

Způsoby hodnocení 

- připomínky k činnostem - systém přes vychovatelky, připomínky: průběžně 

- kontrolní činnost vedení školy, účast na poradách vychovatelek - občasně,  

- hodnocení celoroční činnosti DM vychovatelkami zpracováním podkladů pro výroční 

zprávu: červen 

- hodnocení činnosti DM z pozice vedení školy: červen  

Hlavní oblasti vlastního hodnocení ŠVP domova mládeže:  

- podmínky ke vzdělávání, včetně personálních a bezpečnostních, 

- průběh vzdělávání se zaměřením na zájmové vzdělávání,  

- podpora školského zařízení (domov mládeže, školní jídelna) žákům, vliv vzájemných 

vztahů školského zařízení, žáků, rodičů atd.,  

- výsledky vzdělávání žáků, výsledky v soutěžích a přehlídkách,  

- řízení školského zařízení, personální práce,  

- další vzdělávání pedagogických pracovníků,  

- úroveň výsledků práce školského zařízení (domov mládeže a školní jídelna), zejména 

vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.  

 

Závěrečná ustanovení  
 

Roční plán činnosti Domova mládeže a Školní jídelny Vyšší odborné školy ekonomické, 

sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické 

školy Most byl zpracován dle ŠVP a § 3 až 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a předpisy souvisejícími za společné účasti vedení školy, pedagogických pracovníků domova 

mládeže a vedením školní jídelny.  

 

 

 

 

Účinnost dne 1. září 2021 

 

 

 

Zpracoval: 

Karin Mitková s kolektivem vychovatelek 

 

 

Schválil:  

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy  

 


