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1.Identifikační údaje 

 

 

 
Škola:     Integrovaná střední škola, příspěvková organizace 

               Obrněné brigády 2258/6 

      350 02  Cheb 

 

Zřizovatel:   Karlovarský kraj 

 

 

Ředitel školy:       Mgr. Bc. Tomáš Mašek 

Ved.vychovatelka:     Magdalena Sojková 

 

 

Kontakty:   ředitelství školy- tel. 354 408 023, 734 520 901 

    domov mládeže -tel. 734 522 682, 354 408 027 

    e-mail: masek@iss-cheb.cz  

       sojkova@iss-cheb.cz 

 

Pracoviště:   DM Obrněné brigády 2258/ 6,Cheb 

                                         tel. 354 408 027 

 

 

Platnost dokumentu:  od 20. 4. 2016 do 19. 4.2020 

 

 

Tento dokument vychází z následujících zákonných norem: 

     - zákon č.561/2004 Sb. školský zákon a č.563/2004 Sb. 

- vyhláška č.108/2005 Sb. o školských výchovných 

  a  ubytovacích  zařízeních 

 

 

Kapacita  domova  mládeže  :  122 lůžek 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:masek@iss-cheb.cz


 

 

2. Charakteristika domova mládeže 
Domov mládeže je součástí budovy Integrované střední školy, Obrněné 

brigády 2258/6, Cheb.  

Domov mládeže řídí ředitel školy, ten stanovuje pracovníkům DM jejich pracovní 

úvazek a pracovní náplň. Ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou zabezpečuje provoz 

DM – vydává vnitřní řád, režim dne a školení BOZ a PO pro žáky a pracovníky. 

Plnění jednotlivých úkolů zajišťují vychovatelky v DM. Domov mládeže zaujímá 

výhodnou polohu blízko centra, sportovních hřišť, knihovny i nádraží.  

 DM prochází průběžnou rekonstrukcí a modernizací, odpovídající požadavkům 

dnešní doby, ale veškerá obnova zařízení podléhá omezeným finančním prostředkům.  

 

 

  

 DM – materiální a ekonomické podmínky 

 
Pokoje žáků jsou vybavené vším potřebným inventářem splňujícím požadavky pro 

přípravu na vyučování, odpočinek i relaxaci ve volném čase. V DM žáci najdou herny (stolní 

fotbal, stolní tenis, šipky, kulečník), klubovny vybavené televizí, DVD a video přehrávačem, 

studovny - počítačové pracovny s přípojkou na internet a knihovnu. Ke sportovním aktivitám 

je využívána tělocvična školy, posilovna v DM, zahrada DM. Vybavení pro volnočasové 

aktivity žáků je průběžně doplňováno. O výběru společenských her, knih a sportovního 

vybavení spolurozhodují žáci.       

Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy, doplňková jídla 

(svačiny, pití) si mohou žáci nakoupit ve školním bufetu. V DM mají možnost 

využívat 2 kuchyňky a i uložit potraviny do ledniček. Výše úplaty za ubytování v DM 

se  řídí vyhláškou č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízení. 

V rámci doplňkové činnosti nabízí DM ubytování v době hlavních a vedlejších 

prázdnin a o víkendech i veřejnosti. 

 

Vychovatelé mají zázemí ve vychovatelnách, kde je k dispozici pracovní stůl, počítač 

připojený k internetu, telefon. Hygienické zázemí pro zaměstnance tvoří samostatné 

sociální zařízení a odpočinková místnost.  

 

3. Charakteristika žáků 

 
Žáci pocházejí z nejrůznějšího sociokulturního prostředí, také z regionů 

přesahujících hranice Karlovarského kraje a České republiky. Výrazné rozdíly v jejich 

chápání života ovlivňuje dále jejich profesní zaměření, osobní zájmy a společenské 

vlivy.  

Žáci jsou prokazatelně seznámeni s předpisy a opatřeními vztahujícími se 

k bezpečnosti a ochraně zdraví, Vnitřním řádem DM, ŠVP domova mládeže ihned po 

nástupu do DM, to stvrdí svým podpisem. 

 Ubytovaní žáci jsou rozděleni do výchovných skupin podle vyhlášky MŠMT 

č.108/2005 Sb. Podmínky a rozdělení žáků na školní rok stanovuje vedoucí vychovatelka. 

Každou skupinu vede jedna vychovatelka. Žáci jsou ubytováni odděleně podle pohlaví.  

 Evidence žáků je vedena v listinné podobě. Osobní spisy jsou uloženy 

v uzamykatelné skříni ve vychovatelně. Používání a uchovávání osobních údajů je 

v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle 

vnitřních směrnic ředitele školy. 

 



 

Charakteristika žáků s individuálními vzdělávacími potřebami: 

 

Žáci pocházejí i ze sociálně slabých poměrů a z neúplných a pro rozvoj 

osobnosti málo podnětných rodin. Někteří trpí z hlediska zdravotního lehkými 

mentálními poruchami, poruchami učení nebo chování. Část z nich je sociálně 

znevýhodněna vlivem rodin s nízkým ekonomickým statutem. Ubytovací služby 

využívají i žáci převyšující věk dospělosti i hranici 20 let věku. Někteří žáci se za 

dobu pobytu v DM vyučí i v několika učebních oborech.   

 

    

            Ubytování žáků je na dobré úrovni ve smyslu vyhlášky č. 410/2005 Sb.  

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a 

vzdělávání mladistvých.  

 

 

   

4. Charakteristika pedagogického sboru 
Požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Podle zákona má ped. 

pracovník splňovat předpoklady pro výkon funkce podle § 3 a splňovat odbornou 

kvalifikaci podle § 16.  

Další vzdělávání ped. pracovníků se uskutečňuje podle § 24 zmíněného zákona a 

vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ped. pracovníků. a vlastních plánů 

DVPP. Cíleně zaměřit na prohlubování vědomostí, získávání nových poznatků, metod 

a forem výchovy žáků. Vést vychovatele k přemýšlení o své práci a k inovacím. 

Zkvalitňovat práci, plánování činností a aktualizovat na realizaci ŠVP. 

Pedagogický sbor tvoří 3 vychovatelky a 1 vedoucí pedagogický pracovník. 

Ve výchově a vzdělávání se DM zaměřuje na prevenci sociálně patologických  jevů 

v chování žáků. Vychovatelé spolupracují s učiteli školy, kteří plní některé úkoly 

v oblasti výchovného poradenství, psychologické intervence a socioterapie.  

 

  

5. Spolupráce s rodiči žáků, školami a jinými subjekty 

 
Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci jsou faktickými klienty DM, kteří mají 

právo na kvalitní služby a informace a plní povinnosti vyplývající ze školského zákona 

a předpisů souvisejících. Obdobná práva a povinnosti mají zletilí žáci. Rodiče 

(zákonní zástupci) a zletilí žáci stvrzují svým podpisem některá doporučení, oznámení 

a souhlasy spolu s přihláškou do DM a dohodou o podmínkách ubytování v DM. 

Rodiče jsou před nástupem k ubytování seznámeni s vnitřním řádem DM i režimem 

dne. 

Ve vztahu ke škole vystupuje DM jako partner podílející se na výchově a 

vzdělávání žáků, který formuluje a realizuje vlastní výchovné cíle v návaznosti na 

výchovně vzdělávací činnost školy. Z tohoto titulu 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 studentů a instituce ochrany a péče o mládež, poskytující 

psychologické, psychiatrické služby, případně Policie ČR. 

 

   

 

 



 

6. Podmínky pro přijímání a ukončování ubytování žáků v DM 

 
  Dle § 4, vyhl. č.108/2005 Sb.o umisťování žáků a studentů v DM rozhoduje 

ředitel ISŠ Cheb. Ředitel při umisťování žáka přihlíží ke vzdálenosti místa jeho 

bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a 

zdravotnímu stavu. O umístění rozhoduje ředitel na základě přihlášky podané 

zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného 

ředitelem.  

 

  Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity DM, budou 

přednostně umísťováni žáci, kteří: 

a) pochází ze složitých sociálních poměrů 

b) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění v DM 

c) jsou mladší – upřednostněni před žáky staršími 18 let 

d) při dojíždění z místa bydliště stráví v dopravních prostředcích více než 60 minut, 

bude přihlíženo též ke složitosti dopravního spojení a četnosti spojů 

e) byli ubytováni v DM v předchozím školním roce a prokázali aktivní účast na 

výchovném programu 

 

 

 Závazné termíny v průběhu řízení o umístění žáků v DM  

 Žákům ubytovaným v DM předají přihlášky do 25. 4. skupinové vychovatelky. 

Přihlášky k ubytování jsou veřejnosti dostupné ve vychovatelně DM k osobnímu 

vyzvednutí a ke stažení na webových stránkách. Vychovatelky předají návrhy na 

umístění do 31. 5. vedoucí vychovatelce a ta je sdělí řediteli školy. Zájemcům z řad 

žáků přijímaných do 1. roč. budou distribuovány přihlášky v průběhu přijímacího 

řízení na střední školy. 

 Sdělení o umístění či neumístění žáka do DM sdělí vedoucí vychovatelka 

rodičům žadatelů do 30. 6. 

 

 

 

Ukončení ubytování žáků v DM 

a) Datum ukončení ubytování v DM se stanoví dnem, kdy žák řádně předal všechny 

prostředky jemu svěřené k užívání a odevzdal vyplněnou odhlášku. Nezletilý žák – 

podepsanou zákonným zástupcem. 

b) Nárok na ubytování končí 

 nejpozději dnem následujícím po dni ukončení nebo přerušení studia 

 dnem, ke kterému byl žák vyloučen ze školy nebo mu bylo ukončeno 

ubytování z důvodu porušování platebních podmínek 

 nebo dnem, ve kterém žák ukončí ubytování na žádost zákonných zástupců 

nebo zletilého žáka. 

 

 

7. Hygienické podmínky,  ochrana a bezpečnost  zdraví  žáků. 

 
 DM postupuje při zajištění hygienických podmínek podle vyhlášky ministerstva 

zdravotnictví č. 410/2005 Sb. , o hygienických požadavcích na provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 

předpisů, která stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, 

provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. 

 



V rámci této právní normy poskytuje DM kromě základních podmínek pro ubytování 

zejména výměnu ložního prádla, možnost využití kuchyněk a lednic, provádění úklidu 

sociálního zařízení, společných prostor a zajištění pitného režimu. 

 

Hlavním úkolem DM je zajistit seznámení žáků se všemi riziky, opatřeními k jejich 

eliminaci a způsobem řešení poškození zdraví. K tomu organizují vychovatelé na úvod 

školního roku, příp. i dle aktuální situace poučení, o němž je sepsán záznam. 

 

Poučeni jsou před činností účastníci akcí, kde je zvýšené riziko poškození zdraví 

(tělovýchovná činnost, přesuny ap.). 

Povinností zejména pedagogických pracovníků je kontrolovat dodržování zásad 

bezpečného chování, příp. vyvozovat důsledky z jejich porušování, a ověřovat jejich 

znalost. 

V DM  je realizován dohled nad nezletilými žáky 24 hodin denně vychovatelkami. 

Ve všech buňkách je umístněn evakuační plán, s kterým jsou žáci seznámeni. 

Ve vychovatelně je umístněna lékárnička a traumatologický plán, Kniha úrazů. 

 

Prevence sociálně patologických jevů zahrnuje komplexní uplatnění dostupných 

prostředků, tj. vzdělávání vychovatelů, spolupráci se zákonnými zástupci, učiteli ve 

škole, výchovnými poradci a s metodiky prevence a přitažlivé vyplnění volného času 

ubytovaných.  

Zvýšený důraz je kladen na tyto sociálně patologické jevy:  

             Užívání návykových látek /tabák, alkohol, drogy/, šikana, vandalismus, 

záškoláctví,  ohrožování mravní výchovy mládeže,  kriminalita a delikvence. 

 

8.  Charakteristika vzdělávacího programu 

  
  Volnočasové aktivity jsou vzhledem k různosti zájmů ubytovaných žáků 

 organizovány napříč vých. skupinami a jsou nabízeny převážně formou akcí  

 otevřených pro všechny ubytované žáky.  

 Zájmovou činnost v DM doplňuje nabídka kroužků a kurzů. Informace najdou žáci 

 na nástěnkách v DM. 

 Vychovatelé se snaží být rádci a pomocníky ubytovaných žáků, pokud tito o radu 

 nebo pomoc požádají. Žáci s nimi mohou pohovořit o svých problémech, svěřit se  

   svými starostmi nebo si jen tak popovídat o svých zážitcích. Většina pedagogů má 

 odpovídající míru empatie a žáci se na ně obracejí. To vše napomáhá k vytváření ¨

 příznivého sociálního klimatu v DM.  

            V oblasti výchovně vzdělávacího procesu lze kladně hodnotit neformální 

vztah vychovatel-žák a příznivé sociální klima v DM.  

 Mezi negativa patří nevyhraněné zájmy některých žáků v oblasti volnočasových  

aktivit a až nezájem a nechuť se něčemu věnovat (často ovlivněné rodinným 

prostředím). 

  

 

Charakteristika výchovného programu pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
 

 
 Výchovný program pro žáky se SVP se ve struktuře a obsahu hlavních cílů výrazněji 

neliší od programu určeného pro ostatní žáky. 

 



 Rozdíly jsou především v nastavení mírnějšího standardu cílů ve výchovném 

programu pro tuto kategorii žáků a ve strategiích vychovatele k dosahování klíčových 

kompetencí žáků, ve kterých převažují tyto prvky: 

 

- individuální přístup ke stanovování výchovných cílů i hodnocení výchovných 

výstupů u konkrétních žáků s ohledem na jejich potřeby, závažnost postižení nebo 

znevýhodnění s použitím vyrovnávacích opatření (tj. speciálních metod, prostředků, 

příp. pomůcek nebo organizačních opatření); 

 

- průběh výchovy založený na průběžné diagnostice a realizovaný prostřednictvím 

individuálních výchovných plánů v případech, že selhávají běžné metody, chování 

žáka se vymyká standardům; 

 

- důkladná znalost rodinných poměrů žáka, úzká spolupráce se zákonnými zástupci, 

příp. institucemi ochrany dětí a školou; 

 

- účinná motivace žáků k aktivnímu využívání svých práv, plnění povinností  

 

- všestranná podpora žáků ze strany vychovatele a aktivní podíl na výchově a 

spolupráce všech zaměstnanců na pracovišti. 

 

 

 

Mezi obsahové priority ve vzdělávání žáků se SVP patří: 

 

- rozvoj jejich sociálních dovedností (zejména slušného chování k druhým), začlenění 

a spolupráce ve skupině (týmu) a budování přívětivé skupinové atmosféry; 

 

- zaměřenost na budování pocitů bezpečí, přiměřeného sebevědomí a sebepoznávání a 

sebehodnocení žáka; 

 

- motivování k učení a vzdělávání a ke školní úspěšnosti prostřednictvím 

diferencovaného přístupu k žákovi; 

-naplnění jejich volného času smysluplnými aktivitami včetně přípravy na vyučování; 

 

- dosažení standardu v oblasti zdravého životního stylu, zejména ve složkách 

souvisejících se zdravím, hygienou, stravovacími návyky apod.; 

 

· eliminování tendencí k rizikovému chování (tzn. realizovat speciální preventivní 

programy), příp. aktivně a účinně řešit jeho důsledky ve spolupráci se zákonnými 

zástupci a školou  

 

 

 

 

9. Základní funkce DM, výchovně vzdělávací strategie, cíle výchovné práce,       

    klíčové kompetence 

 
  Základní funkce domova mládeže 

 Výchova mimo vyučování jako specifická oblast výchovného působení na žáka plní  

 tři základní funkce, a to výchovně vzdělávací, zdravotní a sociálně preventivní.  

 

 



   Výchovně vzdělávací funkce – v jejím rámci dochází k rozvíjení schopností 

 žáků, usměrňování, kultivaci 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 a n

 návyků, a tím i k rozvoji poznávacích procesů a k celoživotnímu vzdělávání. 

 

   

          Zdravotní funkce – DM ji plní tím, že přispívá k usměrňování režimu dne tak, 

aby podporoval zdravý tělesný a duševní rozvoj. To spočívá ve střídání činností 

různého charakteru, práce a odpočinku, činností organizovaných a spontánních. Dále  

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

prostřední a dodržování zásad bezpečnosti.  

 

  Sociálně preventivní funkce – spočívá v tom, že domov mládeže zastupuje 

rodičovskou péči. Má možnost vyrovnávat rozdíly mezi nestejnými materiálními a  

psychologickými podmínkami v rodinách. Tím pomáhá zejména dětem z méně 

podnětného či konfliktního rodinného prostředí. Patří sem i prevence kriminality 

včetně drogových závislostí, závislostí na sektách, právní a psychologické poradenství.  

 

 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času a to 

zejména: 

- požadavek dobrovolnosti 

- požadavek nenásilného pedagogického ovlivňování volného času 

- požadavek přiměřenosti  

- požadavek zajímavosti a zájmovosti 

- požadavek prostoru k seberealizaci 

- požadavek vyzdvihování kladných rysů osobnosti 

 

 

Cíle výchovné práce: 

Pedagogické působení v DM naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle 

vzdělávání dané školským zákonem.  

Jde zejména o tyto cíle: 

- vybavování žáků dostatkem námětů pro naplňování volného času a 

vedení k účelnému využívání volného času 

- vytvářet podmínky pro přípravu na vyučování a vytvářet studijní 

návyky 

- získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, 

komunikovat  

- rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme stejná 

práva, ale i povinnosti, osvojit si pravidla společenského chování, 

rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu 

- rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, 

pěstovat zdravý životní styl 

 

 

 

Klíčové kompetence: 

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

souvisejících postojů i hodnotových orientací, které jsou předpokladem k výkonu 

činnosti.  

 



Kompetence, které žák získává a rozvíjí: 

 

 

1. Kompetence k učení – učit se přiměřeně rád, vědět proč se učí, rozumět čemu se  

                                                       učí, umět diskutovat, umět uplatnit vědomosti v praxi 

2.  Kompetence k řešení problémů – nevyhýbat se problémům, hledat a nacházet   

                                            správné řešení, řešit různé situace do konce 

 

 3.  Komunikativní kompetence – umět se kultivovaně vyjadřovat, nepoužívat zástup- 

                       ná gesta, umět klást přiměřené otázky a odpovídat, umět  

            naslouchat, zvládnout barvu hlasu, intonaci, komunikovat

            v různých sociálních prostředích 

 4. Kompetence sociální a interpersonální – samostatně se rozhodovat v činnostech,

            umět nést důsledky jednání, umět přijmout kompromis, 

            tolerantnost k odlišnostem mezi lidmi, rozeznat vhodné  

            a nevhodné chování, rozeznat šikanu a netolerovat ji.  

 

5. Občanské, činnostní a pracovní kompetence – 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. 

 

6. Kompetence k trávení volného času – umět účelně trávit volný čas, umět si vybrat 

            z nabídky zájmových činností, organizovaných nebo  

            individuálních, rozvíjet schopnost aktivního trávení  

času jako kompenzaci stresových situací nebo      

             jednostranné zátěže ze školního vyučování, odmítat 

             nevhodné nabídky pro trávení volného času.  

 

 

10.  Vzdělávací program domova mládeže 

 
 

 S ohledem na věkové zvláštnosti žáků je program členěn do dvou etap.  

A/  V první etapě – žáci ve věku 15-16 let – se usiluje o adaptaci 

       na život v DM a nové podmínky středoškolského studia. 

 

 

a) Zvládnutí odloučenosti dítěte od rodiny – utváření vztahů v náhradním  

    rodinném prostředí  

 

- odstraňování, potlačování stresujících faktorů souvisejících se 

zásadní změnou prostředí a životního rytmu 

- navození přívětivého klimatu ve vztazích s vychovatelem – 

vychovateli 

- vytváření návyků sebeobsluhy a vlastní odpovědnosti za plnění 

povinností vůči škole, sobě i DM 

- zvládnutí přechodu na nový stravovací režim 

- zvládnutí péče o osobní majetek, čistotu a pořádek ve svém pokoji, 

návyky osobní hygieny  

- zvládnutí osobní svobody při nakládání se svým volným časem 

(povinnosti – zábava) 

 



 

    b)Pozitivní řešení sociálních situací a zvládnutí vztahů s vrstevnickým okolím 

 

   -    utváření příznivých sociálních vztahů  žák-spolubydlící,  

         žák-ostatní žáci ve VS, spolužáci 

- zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím 

- zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím, v němž se projevují 

prvky asociálnosti nebo společenské nebezpečnosti (alkoholismus, 

drogy, rasová nesnášenlivost apod.). 

 

 

               

                       c) Postupné uznání důležitosti a nutnosti zásad života ve společném  

      ubytovacím zařízení 

- seznámení se a respektování požadavků obsažených ve vnitřním  

řádu DM včetně zásad BOZ 

- respektování potřeb ostatních spolubydlících a utváření vlastního 

efektivního modelu „pracovního dne“ v DM, jeho pravomocí a 

odpovědnosti a zvládnutí korektivních zásahů vychovatele. 

 

d)  Zvládnutí nových podmínek středoškolského studia, obsahu a metod výuky 

- poznání vlastních možností a schopností učit se efektivně,    

uplatňovat své vlohy a nadání 

- zvládnutí školní neúspěšnosti, poznání možností jak situaci řešit  

v podmínkách DM 

- pochopení důležitosti spolupráce vychovatele s učiteli při    

operativním řešení učebních a výchovných problémů žáka 

 

                        f)   Poznání a obohacování vlastních schopností, vědomostí a dovedností 

 -    seberealizace a rozvíjení osobnosti žáka v dílčích programech  

       organizované zájmové činnosti v DM nebo i mimo něj – zaměření  

zejména na zvyšování tělesné zdatnosti a programy doplňující 

školní výuku 

 -    poznávání principů efektivní spolupráce, kvalitních mezilidských  

        vztahů i prostředků, které k tomu vedou  

- rozvíjení schopnosti přijímat i jiné pohledy na svět 

 

Smyslem výchovy v 1. etapě programu je vytvoření stabilních základů pro 

účinné výchovné působení, formování osobnosti žáka, případně její 

resocializace.  

Na naplnění vých. záměrů se ve větší míře podílejí rovněž rodiče a učitelé. 

Zejména spolupráce s rodiči má v této etapě výchovy rozhodující význam. 

 

  

B/ Ve druhé etapě – žáci 17-19 let a starší – směřuje výchovné úsilí   

     vychovatelů k přípravě žáků na svět dospělých 

A to zejména v oblasti profesionální orientace, zdravého životního stylu, 

sociální komunikace a kooperace, fixování pozitivní hodnotové orientace a  

v oblasti samostatného rozhodování o vlastním životě a postupném přebírání 

stále větší zodpovědnosti za vlastní život. 

 

 

 

 



 

a) Prohlubování sociálních dovedností  a návyků 

 

  - stabilita a nekonfliktnost ve vztazích se spolubydlícími i dalšími ubytovanými  

     žáky v DM postupně vedoucí až k neformální citové vázanosti ke kolektivu   

                           žáků a zaměstnanců 

- schopnost řešit střety a své potřeby efektivní komunikací, vyjednáváním,   

   tolerantním přístupem, zaujímat role a postoje v sociální skupině 

- schopnost podílet se na tvorbě pozitivního klimatu v DM – vstřícný a   

   tolerantní vztah k mladším spolužákům, podíl na životě DM  

 - vyrovnání se s podmínkami a normami chování a jednání v DM     

 - pozitivní řešení vztahů s dospělými – rodiče, učitelé, vychovatelé 

 

 

b) Udržení zájmu o studium, kvalitní příprava k úspěšnému absolvování školy,  

    upevnění návyků sebevzdělávání vedoucí až k potřebě  

 

- prohlubování návyků efektivní a systematické přípravy na 

vyučování, chápání významu vyučování      

- postupné získávání schopnosti samostatného sebevzdělávání včetně 

doplňkových činností rozšiřujících připravenost k výkonu 

předpokládané profese 

- informovanost o vysokoškolském studiu, motivace k jeho 

absolvování 

 

c) Stabilizace pozitivních zájmů, motivací, životních hodnot a životního stylu –  

    psychologická připravenost na svět dospělých  

 

- zvládnutí sebeobsluhy a postupné přebírání plné odpovědnosti za 

vlastní rozhodnutí a činy, zejména ve vztahu k rozvíjení osobnosti 

(samostatnost) 

- upevňování schopností racionálně rozvrhnout a účinně využívat 

svůj volný čas ve složce sociálně komunikativní, osobnostně 

rozvíjející a relaxační, schopnost určovat a realizovat priority 

- uplatňovat ve vlastním životě zdravý životní styl 

- schopnost racionálního řešení složitých životních situací, 

připravenost odolávat stresu, orientace na budoucnost 

 

d) Povšechná až konkrétní orientace v některých oblastech „světa dospělých“   

 -     pracovní právní a sociálně zabezpečující vědomosti 

 -     sexuální, předmanželská a rodinná výchova  

 -     orientace v problematice negativních a patologických  

        společenských jevů  - toxikománie, kriminalita, netolerance aj. 

 -     osvojování si schopností potřebných k politickému a sociálnímu  

        jednání vedoucímu k efektivní účasti na demokratickém, rozho- 

        dovacím procesu – poprvé k volbám 

 

 

Cílem výchovy žáka ve 2. etapě výchovného programu DM je co nejvíce se 

přiblížit obrazu cílové představy o vychovanosti žáka.   

 

 

 

 



 

11. Vzdělávací obsah VMV, doporučené metody, formy a prostředky realizace 

 
 Vzdělávací obsah je členěn do oblastí: 

- Učit se znát 

- Učit se, jak na to 

- Učit se žit společně 

- Učit se být 

 

 

Vzdělávací obsah: Učit se znát 

 

Cíl    Obsah,doporučené prostředky Metody a formy  Kompetence 

 

 Učit se učit    Rozpoznat rozdíl mezi učením Beseda s odborníkem  1-5 

     na ZŠ a SŠ               (škola, PPP) 

                    „Jak se správně učit“ 

  

Poznat své schopnosti,  Ovlivňovat studijní režim a     Pomoc vychovatele  1-5  

v přípravě na vyučování       styl učení    při přípravě na vyučování             

nacházet efektivní styl         dle svého zaměření.   

učení a umět se vyrov-      Vzájemná pomoc  

návat se školní        spolužáků. 

neúspěšností        Průběžná práce  

         s prameny městské 

        knihovny, internetu   

            a periodik 

 

Objevovat nové věci Poznávat místo, kde právě   Vycházky po Chebu  1,2,3,5,6 

    žijeme     a okolí 

         Výtvarná soutěž -  1,2,5 

         ztvárnění motivů města 

         a okolí – výzdoba DM 

         Besedy s kronikářem   1,2,4 

         města 

         Cheb historický – 

         návštěva muzea, hradu – 

         beseda s pracovníkem 

         muzea 

 

Seznámit se a pochopit Osvojit si základy první pomoci Zdravotnický kroužek 1-6 

funkci integrovaného Znát důležitá tel. Čísla  Soutěž 

záchranného systému Seznámit se s protipožárními a Besedy s odborníky 

    poplachovými směrnicemi DM 

    a evakuačním řádem DM  

 

 

 

 

       

 

 

 



 

Vzdělávací obsah: Učit se, jak na to 

 

Cíl    Obsah, doporučené prostředky Metody a formy  Kompetence 

 

Získávat různé praktické Osvojit si každodenní praktické Seznámit s pravidly VŘDM 1-5 

dovednosti a návyky návyky pro život, naučit se   Osobní zainteresovanost 

    úctě k práci, osvojit si zásady  Pravidelný úklid pokojů 

    hospodárnosti a šetrnosti  a okolí DM 

    Zafixovat návyky sebeobsluhy  

    Upevnit pravidla VŘDM 

    Společně pečovat o vybavení  Šetřit inventář DM 

    pokoje     Neplýtvat vodou, el. energií, 

    Snažit se minimalizovat  teplem, potravinami 

    poškození inventáře pokoje  

    Učit se hospodárně zacházet 

    s penězi 

 

Orientovat se v právním Práva dětí a mládeže, lidská práva, Besedy s ředitelem školy, 1-5 

řádu    naplňování VŘDM   ved. vychovatelem 

 

Utvářet si povědomí Ochrana kulturního i přírodního Rozhovory, diskuse  1-6 

o kultuře, morálce a             bohatství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



Vzdělávací obsah: Učit se žít společně 

 

Cíl    Obsah, doporučené prostředky Metody a formy  Kompetence 

 

Zvládat odloučení   Předcházet konfliktům,  Diagnostický rozhovor          2-6 

od domova,umět se   učit se jejich řešení,   Získávání informací 

začlenit do nového  poznávat negativní důsledky  a výběr spolubydlícího 

kolektivu   jejich nezvládnutí. 

 

Vyrovnat se s odloučením Spolupracovat s rodiči, diagnosti- Řízený rozhovor, kontakt  

od rodiny,najít si přátele. kovat vztahy, korigovat denní s rodiči a práce v pravidelné 

Zvládat novou svobodu režim a ZČ ve volném čase  a nabídkové činnosti 

při nakládání se svým  

volným časem 

 

Rozvíjet porozumění Osvojit si právní vědomí a žebříček Upevňování pravidel VŘDM         1-5 

s jinými lidmi a pracovat hodnot 

jako člen týmu  

 

Naučit se tolerantnímu, Pochopit svá práva a povinnosti Volba a schůzky DR 

ohleduplnému a   v DM, být zodpovědný za své činy 

empatickému chování, a chování  

být zdravě sebevědomý Mít možnost pracovat jako člen DR  

a zvládat své emoce 

 

Snažit se vytvořit přízni- Spolupracovat s vychovatelem Rozhovor       2,3,4,6 

vou atmosféru důvěry na bázi partnerství a realizovat „Posezení u čaje“ 

mezi žákem a vychovate- vztahy přesahující rámec vých.       

lem    skupiny 

 

Získat schopnost volit Chápat nebezpečí sociálně   Cyklus besed s pracovníky    1-6 

priority trávění volného patologických jevů    policie (problematika  

času         kouření, alkoholismu, drog.  

         závislosti, aj.)     

    Naučit se aktivně využívat   Sálová kopaná, florball,    2-6 

    volný čas z nabídky DM   volejbal, košíková 

    i dalších zařízení ve městě.  Využívat posilovny, bazén 

    Navazovat na osobní zájmy.  Kreativní tvorba 

    Mít dostatek námětů pro volný Vaření, pečení a zdobení 

    čas.     perníků 

    Umět odmítnout nevhodné  Taneční kurzy 

    Nabídky pro trávení volného  Nabídka „DDM Sova“ 

    volného času 

 

Seznamovat se s proble- Diskutovat o tom, co nám ve městě Beseda s představitelem     1-6 

matikou města,kde   vadí a co se nám líbí. 

dočasně pobýváme  Vzáj. spolupráce při zlepšování Pomoc při udržování  

    vzhledu města.   okolí DM 

        

 

 

 

 

 



Vzdělávací obsah: Učit se být 

 

Cíl    Obsah,doporučené prostředky Metody a formy  Kompetence 

 

Chápat význam rozvoje Kompenzovat jednostrannou  Zájmová činnost pravidelná     2,3,4,6 

osobních zájmů pro  živ. tělesnou i duševní zátěž,  a příležitostná 

styl,učit se žít v kultivo- aktivní i pasivní odpočinek.  Výzdoba interiéru pokojů. 

vaném prostředí.  Mít potřebu žít v kultivovaném Pravidelný úklid pokojů. 

Dopracovat se k tělesné prostředí.    Péče o zeleň a pořádek 

a duševní rovnováze.      v areálu DM. 

 

Zvládat a být úspěšný Pomáhat žákům rozpoznat své Rozhovory, využití médií,     2,3,4 

v životních situacích přednosti a nedostatky.  periodik a odborné literatury 

    Rozvíjet kladný vztah k budou- 

    címu povolání 

    Uplatnit se v občanském životě. 

 

Učit se kultivovanému Učit se umění jednat s lidmi.  Zastupování vých. skupiny    1-4 

projevu a vystupování Osvojit si zásady správného  v DR. 

na veřejnosti.  vyjadřování a pravidla   Vystupovat na společenských 

    společenského chování  a dalších akcích DM. 

         Akce: 

         Posezení u ohně, opékání  

         Drakiáda 

         Vycházky (podzim, zima, jaro) 

         Vánoční posezení a lidové tradice 

      Návštěvy v Domě senirů 

         Zimní radovánky (sněhové stavby, 

         jízda na pytlích) 

         Připomenutí významných dnů 

         (MDŽ, Den učitelů, Den matek, 

         MDD) 

         Charitativní akce (psí útulek, 

         adopce na dálku) 

         Péče o živ. prostředí 

         (třídění plastů) 

         Sport. turnaje (petangue,šipky,  

         kuželky, kulečník, stolní 

         tenis, bowling, sál. kopaná, 

         vybíjená, volejbal) 

 

Zajímat se a podle   Zapojit se do akcí města.  „Chebské dvorky“     3,4  

možností se zapojovat Poznávat na vycházkách   Vánoční a Velikonoční trhy  

do kulturního a společ. chebský region   „Fijo“ 

dění ve škole, DM,  Spolupracovat na tvorbě   Mezinárodní střelecká soutěž 

ve městě a regionu  „Občasníku DM“   Časopis „Občasník DM“ 

         „Grand Prix“ (společ.tanec)  

         Vycházky 

      


