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1. Identifikační údaje 

 

Název školy:  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,  

   příspěvková organizace 

Zřizovatel.  Ústecký kraj 

IČO:   46 77 35 09 

Ředitel školy:  PhDr. Jiří Konvalinka 

E-mail:   reditel@odbornaskola.cz 

Telefon:  +420 411 152 000 

Typ zařízení:  Domov mládeže, třída 1. máje 660 a 662, Štětí 

Vedoucí vychovatelka: Magda Zabilanská 

Telefon:  +420 411 152 022, 737 773 328 

IZO DM:  102 565 121 

Kapacita:  134 lůžek 
 
2. Obecná charakteristika 

 

Domov mládeže při VOŠ obalové techniky a Střední škole Štětí je výchovné školské zařízení, které 

poskytuje žákům střední a studentům vyšší odborné školy ubytování, výchovu a vzdělávání 

navazující na činnost školy. Vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou 

zájmových činností.  

 
3. Organizace školního roku 2021/2022 (svátky, prázdniny, volno ředitele školy) 

 

Nástup na DM     31. srpna – úterý 

Zahájení školního roku      1. září – středa 

Ukončení 1. pololetí     31. ledna – pondělí 

Ukončení 2. pololetí     30. června – čtvrtek 

Ukončení pobytu na DM    30. června – čtvrtek 
 

PRÁZDNINY, SVÁTKY, VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY 

Volno ředitele školy     27. září – pondělí  

Státní svátek – Den české státnosti   28. září – úterý 

Volno ředitele školy     25.-26. října – pondělí, úterý 

Podzimní prázdniny     27. října – středa  

Státní svátek – Den vzniku samostatného  28. října – čtvrtek 

Československého státu (1918)  

Podzimní prázdniny     29. října – pátek 

Volno ředitele školy Státní svátek – Den boje za svobodu   17. listopadu – středa 

a demokracii 

Vánoční prázdniny     23. prosince – 2. ledna 



Pololetní prázdniny         4. února – pátek 

Jarní prázdniny       14.-18. března 

Velikonoční prázdniny      14. dubna – čtvrtek 

Státní svátek – Velký pátek      15. dubna – pátek 

Velikonoční pondělí       18. dubna – pondělí 

Státní svátek – Svátek práce        1. května – neděle 

Státní svátek – Den vítězství        8. května – neděle 

Hlavní prázdniny         1. července – 31. srpna 

  
Zahájení školního roku 2022/2023       1. září 2022 – čtvrtek 

Nástup na DM        31. srpna 2022 – středa 
 
4. Personální zajištění DM 

 

Vedoucí vychovatelka:   Magda Zabilanská 

Vychovatelé:    Radka Petráková 

     Klára Vogelová 

     Josef Němec 

Recepční:    Dana Švecová 

Správce (údržbář):   Ján Medvec 

Správce IT:    Jiří Vévoda 

Úklid DM:    externí firma 
 
5. Žákovská a studentská samospráva domova mládeže 

 

Žákovská samospráva je samosprávný orgán žáků a studentů domova mládeže. 

Volba samosprávy:    září 2021  

Složení samosprávy:    střední škola – 2 zástupci z každého ročníku 

          vyšší odborná škola – 1 zástupce za 1.-3. ročník   

Schůzky samosprávy:   1krát měsíčně  

Schůzky výchovných skupin:  1krát měsíčně společná schůzka všech výchovných skupin 

s vedoucí vychovatelkou 

 1krát měsíčně jednotlivé výchovné skupiny s kmenovým 

vychovatelem/vychovatelkou; dle potřeby i častěji 

Úkoly samosprávy:     

Samospráva zastupuje všechny ubytované při jednáních s vedením DM. Pomáhá vychovatelům při 

pořádání společných akcí v DM, zastupuje zájmy ubytovaných. Přenáší požadavky, stížnosti, 

nápady a náměty na činnost od žáků a studentů směrem k vychovatelům. Předkládá požadavky 

ubytovaných na nákup materiálního vybavení pro zájmovou činnost a na obnovu vybavení DM. 

 
6. Kontrolní činnost 

 

Denní kontrola 

• Denní záznamy  

zápis: vychovatelé           kontrola: vedoucí vychovatelka 

• Vycházkové listy  

zápis: žáci a studenti           kontrola: vychovatelé, vedoucí vychovatelka 

• Kniha předání služeb  

zápis: vychovatelé, recepční,     kontrola: vedoucí vychovatelka 



            vedoucí vychovatelka 

• Kontrola pořádku na pokojích  

kontrola a zápis:           vedoucí vychovatelka      

následná kontrola pokojů:           vychovatelé (odpolední služba) 

• Kniha závad 

zápis: recepční, vychovatelé,     kontrola: vedoucí vychovatelka 

vedoucí vychovatelka, uklizečka 

 

Měsíční kontrola   

• Deník výchovné skupiny   

zápis: vychovatelé                       kontrola: vedoucí vychovatelka  

• Záznamy o práci v zájmovém kroužku 

zápis: vychovatelé           kontrola: vedoucí vychovatelka  
 

• Kontrola prospěchu a docházky žáků do školy (spolupráce s třídními učiteli  

a výchovným poradcem – hlavně u slabých a problémových žáků) 

o kontrola: vychovatelé (přidělená výchovná skupina)  

o kontrola přes Katedru (Škola online) 

o osobní kontakt s třídním učitelem, příp. výchovným poradcem a školním  

metodikem prevence 

Pozn.: Kontrola prospěchu pouze u těch žáků, kteří dali souhlas s přístupem k informacím o jejich prospěchu (v případě nezletilých žáků 

souhlas jejich zákonných zástupců). 

 
Čtvrtletní kontrola 

• Osobní spis žáka, studenta  
zápis: vychovatelé           kontrola: vedoucí vychovatelka 

 
7. Porady 
 

Úsekové a provozní (organizační)porady  

• pravidelně 1krát měsíčně (dle aktuálních služeb vychovatelů) 

• nepravidelně dle potřeby 

 

Pedagogické rady DM  

• pravidelně každé čtvrtletí (dle termínu pedagogické rady ve škole) 

• nepravidelně - dle potřeby (mimořádné události) 
 

8. Výchovně vzdělávací činnost 
 

Výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti 

žáků. Uskutečňuje se v rozsahu, formami a prostředky přiměřenými potřebám, věku  

a vyspělosti ubytovaných žáků a studentů.  

Ubytovaní žáci a studenti jsou rozděleni do 3 výchovných skupin se zřetelem na věk, ročník  

a s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. 

Výchovná a vzdělávací činnost ve skupině je řízena a organizována kmenovým vychovatelem 

podle zpracovaných plánů výchovně vzdělávací a zájmové činnosti.  



Rozhodujícím činitelem ve výchovně vzdělávacím programu na DM je osobnost vychovatele, který 

zajišťuje celkový rozvoj osobnosti, vzdělání, dovednosti, návyků, inspiruje žáky a studenty  

k zájmové činnosti, zároveň však zaručuje určitá pravidla a řád.  

Vychovatelé podporují tvořivost a aktivitu a respektují individualitu každého žáka a studenta. 

Úkolem vychovatelů je vyhledávat nabídkový servis mimoškolních aktivit, anebo je sami 

organizovat a realizovat. Usilují každodenně o harmonizaci mezilidských vztahů na DM, předchází 

kázeňským problémům, spolupracují s rodinou, školou a nepedagogickým personálem školy.  

Základem úspěšné výchovy je těsná součinnost rodiny, školy a domova mládeže. Úkolem 

vychovatelů je zajistit provázanost všech, kteří se na výchovném procesu podílí, zvyšují tak 

účinnost a smysluplnost výchovného procesu. 
 

Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na: 

• individuální práci se žáky a studenty, 

• využití volného času k zájmovým činnostem, 

• vedení k sebevzdělávání, 

• vedení k samostatné činnosti a odpovědnosti, 

• poradenskou činnost pro žáky a studenty, 

• dosažení dobrých studijních výsledků žáků a studentů, 

• pomoc žákům se slabším prospěchem  -  doučování, 

• vedení k demokratickému a zodpovědnému chování, 

• uplatňování norem a způsobů v mezilidských vztazích a komunikaci. 

 
9. Zájmová činnost 
 

Zájmová činnost je prováděna formou: 

• pravidelných zájmových aktivit v malých skupinách (zájmové kroužky),  

• pravidelných společných aktivit pro všechny ubytované (např. společné schůzky všech 

výchovných skupin 1krát měsíčně, besedy, soutěže, turnaje, grilování, výlety apod.), 

• individuální činnost žáků a studentů dle jejich vlastního zájmu - posilovna, tělocvična, stolní 

tenis, šipky, výtvarné práce apod. (dohled vychovatele), 

• vytvářením programu z vlastní aktivity ubytovaných. 

Zájmová činnost je vázána na službu příslušného vychovatele, který zájmovou činnost garantuje. 
 

Zájmová činnost na domově mládeže 

PRAVIDELNÁ 

• zájmové kroužky 

o fotografický  

▪ vedoucí: Josef Němec 

o kondiční plavání  

▪ vedoucí: Josef Němec 

o výtvarné činnosti  

▪ vedoucí: Klára Vogelová, Magda Zabilanská 

o pohybové činnosti (pilates, jóga, turistika, bruslení aj.)  

▪ vedoucí: Radka Petráková, Klára Vogelová 

o vaření 

▪ vedoucí: Radka Petráková, Klára Vogelová 



 

NEPRAVIDELNÁ – JEDNORÁZOVÉ AKCE 

• jednorázové kulturní a společenské akce (divadlo, kino, muzeum, výstavy, maturitní 

plesy...) 

• sportovní aktivity - pořádání turnajů (šipky, stolní tenis...), návštěva sportovišť – Labe 

aréna, veslařský kanál Račice – inline bruslení, posilovna, tělocvična, venkovní hřiště, 

plavecký bazén, zimní stadion, Aquapalace Čestlice apod. 

• zdravý životní styl, způsob stravování  – pohovory, beseda 

• prevence šikany, kyberšikany – pohovory, beseda 

• prevence rakoviny prsu a prostaty – spolupráce s org. Liga proti rakovině – přednášky 

• protidrogová prevence, BESIP – beseda ve spolupráci s Policií ČR 

• grilování (zahájení a ukončení školního roku, dle zájmu i v průběhu školního roku) 

• poznávání Štětí a okolí – vycházky, plavba lodí ve spolupráci s Povodím Labe  

• výtvarné práce spojené se svátky a ročním obdobím (Halloween, Vánoce, Velikonoce – 

dekorace, zdobení perníčků aj.) 

• dotazníková šetření 

 

10. Hlavní úkoly výchovně vzdělávací a zájmové činnosti pro školní rok 2021/2022 
 

Hlavním úkolem pro školní rok 2021/2022 bude pro celý tým vychovatelů vytvořit žákům                

a studentům co nejlepší podmínky pro přípravu na vyučování a účelné využívání volného času. 

Prostory DM skýtají všem ubytovaným velice slušný komfort pro přípravu na vyučování i pro 

oddechový čas.  

Žáci a studenti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. Ve všech 

pokojích i dalších prostorech DM mají možnost připojení k internetu přes kabel i wifi. 
 

Hlavní úkoly: 

1) Zajistit co nejlepší podmínky pro přípravu na vyučování a budoucí povolání. Průběžně 

kontrolovat dodržování doby samostudia. 

2) Individuálně usměrňovat chování žáků – spolupráce s rodiči, učiteli, výchovným poradcem. 

3) Učit žáky být zdravě sebevědomý a zvládat své emoce. 

4) Pokračovat v preventivní výchovné práci v oblasti projevů a prevence toxikomanie. 

Prohloubit výchovu k zdravému životnímu stylu se zaměřením především na prevenci proti 

kouření a alkoholismu – přednášky, kontrola dodržování zákazu kouření ve vnitřních  

i venkovních prostorech DM. 

5) Dbát na to,  aby   žáci   zvládli   studium s  dobrým  prospěchem – pravidelná kontrola 

prospěchu žáků. 

6) Pomáhat žákům vyrovnat se s odloučením od rodiny a přátel, naučit se být sami sebou  

i mimo domov – individuální pohovory se žáky (především žáci 1. ročníků). 

7) Zaměřit se na plnohodnotné využití volného času s ohledem na individuální potřeby žáků, 

vést je k hledání priorit trávení volného času – mapování způsobu využívání volného času. 

8) Rozvíjet u žáků schopnost vyjadřovat se k životu na DM a ovlivňovat jeho průběh 

(žákovská a studentská samospráva, společné schůzky výchovných skupin). 

9) Využít všechny dostupné prostředky na potlačování projevů rasismu, netolerance a šikany 

(odborné přednášky). 



10) Vést žáky k tomu, aby se podíleli na vytváření specifické atmosféry estetiky, hygieny  

a  celkového klimatu na pokoji (pravidelné denní kontroly pořádku na pokojích). 

11) Důsledně uplatňovat hlediska hospodárnosti v oblasti tepelné a elektrické energie, vody  

a potravin, chovat se ohleduplně k  vybavení pokojů a ostatních společných prostor. Třídit 

odpad (environmentální výchova). 

12) Respektovat mentální úroveň a vyspělost žáků, jejich zkušenosti, zájmy a potřeby. 

13) Vypěstovat u žáků vědomí vlastní odpovědnosti za svůj budoucí život. 

14) Nerealizovat úkoly formou příkazů – v době mimoškolní činnosti by měla být atmosféra 

volnější – pobyt na DM nahrazuje žákům domov. 

 

11. Měsíční plány 
 

Září 

• příjezd žáků a studentů – přidělení pokojů 

• školení BOZ, PO, seznámení s Vnitřním řádem SŠ a VOŠ (režim dne) 

• 1. ročníky – pravidla ubytování, seznámení s okolím, město Štětí 

• nácvik opuštění budovy – požární poplach 

• nabídka zájmové činnosti na DM – stanovení termínů pravidelných kroužků 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• volba zástupců do žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• společné grilování  

• plavba lodí (Mělník, Roudnice nad Labem) – ve spolupráci s Povodím Labe 

• revize vlastních elektrozařízení ubytovaných žáků a studentů 

• vyhodnocení úklidu pokojů za září 
 

Říjen 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• Halloween – výroba dekorací, výzdoba DM 

• podzimní tematika – výroba podzimních věnců a dekorací 

• dotazníkové šetření – 1. ročníky 

• podzimní prázdniny  

• vyhodnocení úklidu pokojů za říjen 
 

Listopad 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• beseda – Policie ČR 

• výroba adventních věnců 

• hodnocení studijních výsledků za 1. čtvrtletí  



• vyhodnocení úklidu pokojů za listopad 
 

 

Prosinec 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• výroba vánočních dekorací, výzdoba DM 

• zdobení vánočních perníčků - soutěž o nejhezčí perníček  

• vánoční večírek 

• vyhodnocení úklidu pokojů za prosinec  

• vánoční prázdniny  
 

Leden 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• turnaj – stolní tenis, šipky, piškvorky 

• hodnocení studijních výsledků za 1. pololetí 

• dotazníkové šetření  

• zimní stadion - bruslení  

• vyhodnocení úklidu pokojů za leden 
 

Únor 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• návštěva divadla, kina 

• zimní stadion – bruslení 

• Valentýn – výroba přáníček 

• vyhodnocení úklidu pokojů za únor 
 

Březen 

• jarní prázdniny  

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• beseda – prevence rakoviny prsu a prostaty – Liga proti rakovině  

• filmový večer 

• nácvik opuštění budovy – požární poplach 

• vyhodnocení úklidu pokojů za březen 
 



Duben 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• výroba velikonočních dekorací, výzdoba DM 

• Velikonoce – zdobení velikonočních perníčků  

• jarní úklid venkovních prostorů domova mládeže 

• hodnocení studijních výsledků za 3. čtvrtletí 

• vyhodnocení úklidu pokojů za duben 
 

Květen 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• plavba lodí (Mělník, Roudnice nad Labem) – ve spolupráci s Povodím Labe 

• inline bruslení – veslařský kanál Račice 

• vyhodnocení úklidu pokojů za květen 
 

Červen 

• zájmové kroužky 

• společná schůzka výchovných skupin – vedoucí vychovatelka 

• schůzky jednotlivých výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

• schůzka žákovské a studentské samosprávy domova mládeže 

• závěrečné grilování  

• dotazníkové šetření 

• úklid společných prostorů DM 

• návštěva koupaliště ve Štětí  

• hodnocení studijních výsledků za 2. pololetí 

• vyhodnocení úklidu pokojů za červen 

 

Poznámka: 

Měsíční plány budou aktualizovány a doplňovány o další činnosti na základě zájmu žáků  

a studentů. Veškeré aktivity na domově mládeže budou přizpůsobeny vývoji epidemiologické 

situace (Covid-19).  

 
 
Štětí  1. září 2021 
 
 
 
Zpracovala: Magda Zabilanská, vedoucí vychovatelka 
 
 
 
Schválil: PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy a DM 


