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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 662, Štětí 

Vedoucí vychovatelka: Magda Zabilanská 

E-mail:    zabilanska@odbornaskola.cz 

Telefon:   +420 411 152 020, 737 773 328 

IZO DM:   102 565 121 

 

 

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. Personální zajištění DM 

Personální činnost domova mládeže zabezpečovali ve školním roce 2020/2021 4 pedagogičtí 

a 3 nepedagogičtí pracovníci.  

Stanovené kvalifikační předpoklady splňovali všichni pedagogičtí pracovníci. Středoškolské odborné 

vzdělání mají 4 vychovatelé, z toho jsou 3 ženy a 1 muž. Průměrný věk pedagogického pracovníka 

byl 56 let. Tým pedagogů je zkušený, má dlouholetou pedagogickou praxi.  
 

Pedagogičtí pracovníci  počet: 4 
 

Vedoucí vychovatelka:  Magda Zabilanská 

Kmenoví vychovatelé: Radka Petráková 

     Klára Vogelová 

Josef Němec 

Věkové složení 

do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 51-60 61 a více 

0 0 0 1 2 1 



Nepedagogičtí pracovníci  počet:  3       

Recepční:   Dana Švecová 

Správce (údržbář):  Ján Medvec 

Správce IT:   Jiří Vévoda 
 

Věkové složení 

do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 51-60 61 a více 

0 0 1 1 0 1 

 

Úklid DM    zajišťuje externí firma 
 
 

4. Vybavení domova mládeže 

 

Lůžková kapacita 134 

Počet pokojů celkem 69 

         z toho: jednolůžkových 4 

                     dvoulůžkových 65 

Počet společenských místností (klubovny, studovny, herny, fitness) 7 

         z toho: studovny (klubovny) 4 

                     herny, fitness 3 

Počet kuchyní 9 

 
V měsíci srpnu 2021 byly kompletně vymalovány budovy A a C (pokoje, chodby, společné prostory). 

 
 

5. Ubytovaní na domově mládeže 

Počet ubytovaných žáků a studentů k 1. 10. 2020 

• celkem:   68 

• z toho:   

o žáci SŠ:  57 

▪ chlapci: 33 

▪ dívky:  24 

o studenti VOŠ:  11 

▪ chlapci:   4 

▪ dívky:    7 
 

 

Přihlášky k ubytování (za celý školní rok) 

• počet žádostí celkem:  68 

• z toho přijatých:   68  

Všem žádostem bylo vyhověno. 
 

Změny v počtu ubytovaných žáků a studentů v průběhu školního roku 

• nastoupilo:     3    

• ukončilo pobyt:                         9 

• důvod ukončení:     dojíždění do školy, ukončení studia 



Ve školním roce 2020/2021 byl opakovaně domov mládeže uzavřen pro ubytované žáky a studenty 

z důvodu velmi špatné epidemiologické situace, a to vždy na základě nařízení vlády České republiky.  

 

• 5. 10. – 23. 11. 2020 – uzavřen pro všechny ubytované (distanční výuka) 

• 24. 11. – 12. 12. 2020 – otevřen pouze pro žáky 4. ročníků SŠ, závěrečných ročníků OU  

a 3. ročníků VOŠ – ostatní ročníky měly distanční výuku 

• 13. 12. – 18. 12. 2020 - otevřen pouze pro žáky 1. a 4. ročníků SŠ, závěrečných ročníků OU,  

1. a 3. ročníků VOŠ – ostatní ročníky měly distanční výuku 

• 21. 12. 2020 – 17. 4. 2021 - uzavřen pro všechny ubytované (distanční výuka) 

• 18. 4. 2021 – nástup závěrečných ročníků učebních oborů a VOŠ; 4. ročníky SŠ (nepovinné 

konzultace) 

• 23. 5. 2021 – nástup všech ročníků – klasická prezenční výuka 

 

 

6. Žákovská a studentská samospráva  
 

Žákovská a studentská samospráva pracovala ve složení: 
 

Ročník Jméno a příjmení 

1. ročník SŠ Klára Zrzavecká, Bohuslav Zábranský 

2. ročník SŠ Anna Kováčová, Lucie Šebová 

3. ročník SŠ Daniela Bíglová, Libor Sismilich 

4. ročník SŠ Sebastian Ehl, Lukáš Suja 

studenti VOŠ Jakub Brabec 
 

Schůzka samosprávy se uskutečnila pouze v měsíci září, kdy byli všichni žáci a studenti na domově 

mládeže. Vzhledem k nařízení vlády nepořádat společné akce, dodržovat homogenitu skupin  

a i z důvodu nepřítomnosti ubytovaných žáků a studentů, se již další společná schůzka samosprávy 

nekonala.  

 

 

7. Výchovné skupiny 

Žáci a studenti byli ve školním roce 2020/2021 rozděleni do 3 výchovných skupin, a to podle ročníků. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Společná schůzka výchovných skupin s vedoucí vychovatelkou se konala pouze 2krát, a to 1. září 

2020 a 6. června 2021, kde byli přítomni všichni žáci a studenti.  Jednotlivé výchovné skupiny se se 

svými kmenovými vychovateli scházely 1krát měsíčně, a to v době, kdy byli ubytovaní žáci a studenti 

Kmenový vychovatel/ka Ročník 

Josef Němec 
2. ročník SŠ 
4. ročník SŠ 
2. ročník VOŠ 

Radka Petráková 
1. ročník SŠ 
3. ročník VOŠ 

Klára Vogelová 
3. ročník SŠ 
1. ročník VOŠ 



přítomni na DM (v případě potřeby i častěji – záznamy včetně prezenčních listin jsou uloženy 

v Deníku VS).  

 

 

8. Výchovně vzdělávací činnost 
 

Výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže byla zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti žáků 

a studentů a byla řízena a organizována nejen kmenovým vychovatelem dané výchovné skupiny, ale  

i vedoucí vychovatelkou a ostatními nepedagogickými pracovníky domova mládeže. 

Všichni vychovatelé dbali na udržování dobrých mezilidských vztahů na DM, předcházeli kázeňským 

problémům (za celý školní rok 2020/2021 se nemusel řešit žádný kázeňský problém). Na dobré 

úrovni byla i spolupráce s rodinami žáků, školou (vedením školy, třídními učiteli a mistry odborné 

výchovy) a nepedagogickým personálem školy.  
 

 

Výchovně vzdělávací činnost byla zaměřena na: 

 

• individuální práci se žáky – pohovory s kmenovými vychovateli, s vedoucí vychovatelkou 

(otázky osobního charakteru, školní prospěch apod. – záznamy v Deníku výchovné skupiny), 

• plnohodnotné využívání volného času – viz zájmová činnost, 

• samostatnost a odpovědnost, vzájemnou toleranci mezi ubytovanými,  

• dosažení dobrých studijních výsledků žáků – pravidelná kontrola prospěchu, dodržování doby 

samostudia, pomoc žákům se slabším prospěchem  -  doučování z řad spolužáků, pomoc 

vychovatelů, 

• výchovu ke zdravému životnímu stylu – kroužek vaření, pohybové činnosti (pilates, bruslení, 

kondiční plavání, využívání fitness, tělocvičny a další), 

• prevenci proti kouření a alkoholismu – kontrola dodržování zákazu kouření ve vnitřních  

i venkovních prostorech DM – stanovena služba z řad kuřáků (úklid kuřáckého stanoviště 

mimo prostory DM); dodržování vnitřního řádu domova mládeže, 

• odpovědnost k vlastnímu zdraví  

• hospodárnost v oblasti tepelné a elektrické energie, vody a potravin – třídění odpadu – 

zakoupeny a nainstalovány nové koše na tříděný odpad – plasty, papír, směsný odpad, 

• ohleduplné chování k  vybavení pokojů a ostatních společných prostorů - pravidelné denní 

kontroly pořádku (hodnocení úklidu na pokojích – každý měsíc vyhlášení 3 nejlepších pokojů – 

odměny),  

• společné venkovní i vnitřní prostory – stanovena týdenní služba - zapojení žáků a studentů do 

vytrhávání plevele, vynášení venkovních košů, úpravy záhonků aj., 

• budování sociálních vazeb – společné akce, projekty. 

 

V době, kdy byli žáci přítomni na domově mládeže se soustředila činnost vychovatelů především na 

dohled nad přípravou žáků na vyučování, na doplnění učiva, a to z důvodu, že značnou část školního 

roku probíhala distanční výuka a žáci nebyli v přímém kontaktu s vyučujícími. 

 

 

 

 



9. Zájmová činnost 

 

Zájmová činnost byla v tomto školním roce značně omezena, žáci a studenti využívali spíše 

individuální aktivity dle svého vlastního zájmu, v minimální míře menší skupinové činnosti - např. 

posilovnu, hernu stolního tenisu, kulečník, stolní hry apod. Nicméně byly nabízeny i zájmové 

kroužky v malých skupinách. 
 

 
 

V průběhu školního roku měli ubytovaní možnost se zapojit na domově mládeže do těchto zájmových 

kroužků: 
 

• fotografický  

o vedoucí: Josef Němec 

• kondiční plavání  

o vedoucí: Josef Němec 

• výtvarné činnosti  

o vedoucí: Klára Vogelová (Magda Zabilanská) 

• sportovní a pohybové činnosti (pilates, turistika, bruslení, jóga, Just Dance aj.)  

o vedoucí: Radka Petráková, Klára Vogelová 

• vaření 

o vedoucí: Radka Petráková, Klára Vogelová 
 

Termíny kroužků měli ubytovaní žáci a studenti zveřejněny na informační nástěnce ve vestibulu 

domova mládeže. Činnost zájmových kroužků a účast byla zapisována do Záznamů o zájmové 

činnosti. 
 

Žáci i studenti také často využívali ateliér především pro výrobu svých školních prací a k zájmové 

činnosti.  

 
 

Září 

o seznámení 1. ročníků s městem 

o společné odpolední grilování - seznámení s novými žáky a studenty 

o ostatní plánované akce byly od poloviny září zrušeny z důvodu zhoršující se 

epidemiologické situace 

Říjen – Duben 

o neprobíhaly žádné aktivity z důvodu uzavření DM 

Květen 

o na základě nařízení ministerstva zdravotnictví byly společné aktivity žáků a studentů 

zrušeny, probíhaly pouze schůzky výchovných skupin s kmenovými vychovateli 

      Červen 

o 2krát plavba lodí po Labi ve spolupráci s Povodím Labe 

o společné grilování – rozlučka s žáky a studenty závěrečných ročníků 

 

Domov mládeže má i své vlastní stránky na Facebooku, kde jsou uveřejňovány fotografie ze 
zájmových aktivit. 
 
 



10. Autoevaluace 

 
Vzhledem ke covidové situaci a převažující distanční výuce v tomto školním roce neproběhlo žádné 

dotazníkové šetření.  
 

 
 

11.  Využití volné ubytovací kapacity domova mládeže  

 
V průběhu prázdnin byly využity volné ubytovací kapacity pro ubytování veřejnosti, především 

sportovců. 

 

Termín Počet osob Důvod ubytování 

4. – 11. 7. 2021 14 Litva - MS ve veslování U23 § veslařský kanál Račice 

5. – 11. 7. 2021 16 Nizozemí - MS ve veslování U23 § veslařský kanál Račice 

7. – 11. 7. 2021 3 Nizozemí - MS ve veslování U23 § veslařský kanál Račice 

5. – 12.7.2021 56 Rumunsko - MS ve veslování U23 § veslařský kanál Račice 

15. 7. – 26. 8. 2021 2 Argentina – handicapovaní sportovci - veslování 

17. – 19.7.2021 21 svatební hosté  

17. – 18.7.2021 16 poutníci 

2. 8. – 26. 8. 2021 1 Argentina – handicapovaní sportovci - veslování 

15. – 20.8.2021 34 basketbalový klub Ústí nad Labem 

Celkem 163   

 

 
 
Štětí 31. srpna 2021 
 
 
 
Zpracovala: Magda Zabilanská, vedoucí vychovatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 


