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1) Základní údaje o domově mládeže
Název organizace: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka,
Krakovská 1095, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Identifikační číslo organizace: 00602001
Právní forma:
příspěvková organizace
Ředitelka domova mládeže: Mgr. Marcela Lörincová
Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Silvie Klementová
E-mail: dm@dmostrava.cz
Webové stránky: www.dmostrava.cz
Facebook: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna Ostrava
Zřizovatelem organizace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
identifikační číslo 70890692.
Hlavním účelem Domova mládeže je:
• poskytovat žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost
středních a vyšších odborných škol
• vést žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou
zájmových činností
• zabezpečit stravování žákům a studentům.
Domov mládeže je jedno z nejstarších školských zařízení v České republice. Žáky
a studenty ubytovává již plných 97 let.

Domov mládeže, Krakovská 1095/33
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Domov mládeže, Lidická 50 – odloučené pracoviště

Hlavní budova je umístěna v objektu Střední školy společného stravování v OstravěHrabůvce, Krakovská 1095/33. Kapacita ubytování je 143 lůžek. Stravování je
zajištěno v jídelně střední školy, která se nachází v přízemí stejného objektu.
Součástí domova mládeže je odloučené pracoviště v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50.
Kapacita ubytování je 72 lůžek.
Celková kapacita domova mládeže: 215 lůžek
Na odloučeném pracovišti domova mládeže je moderní školní jídelna-výdejna
s kapacitou 80 jídel.
Statutárním zástupcem organizace je ředitelka Mgr. Marcela Lörincová, která byla
jmenována usnesením rady kraje ze dne 19. června 2012 na dobu určitou šesti let a
pokračuje i v období po 1. srpnu 2018. V organizaci je ustanovena funkce zástupkyně
ředitelky a školního metodika prevence. Domov mládeže nezřizuje Školskou radu.
Pro období roku 2020 nám náleží prestižní ocenění „ Silné pracoviště“, na které jsme
všichni patřičně hrdí. Vnímáme to jako ocenění naší práce, zejména práce
pedagogických pracovníků, vychovatelů. Certifikát jsme obdrželi pro roky 2018 až
2020.
Ke dni 2. 12. 2009 při domově mládeže vzniklo občanské sdružení INTR, dle současně
platné legislativy zapsaný spolek INTR. Jeho náplň, složení výboru a fungování je
obsaženo ve stanovách schválených Ministerstvem vnitra. Spolek INTR nám
umožňuje organizovat mnohem více zajímavých akcí a aktivit ve volném čase, řešit
materiální vybavení a umožňuje nám také soutěžení v nejrůznějších oblastech a
odměňování úspěšných žáků.
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Domov mládeže je od 1. ledna roku 2019 členem Asociace domovů mládeže a
internátů České republiky. V červnu roku 2021 jsme se v Praze zúčastnili jednání o
palčivých problémech domovů mládeže. Na otázky nám odpovídal zástupce
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Projednávali jsme aktuální problémy
a legislativní změny.
Domov mládeže byl zapojen do charitativní činnosti. Každoročně pořádáme Burzu
ošacení a kuriozit a organizujeme sběr papíru. Z výtěžku pak finančně podporujeme
zvířata v ostravské zoologické zahradě. Účastníme se také potravinové sbírky.
Školní rok 2020/2021 byl rokem, který se opět odlišoval od let předcházejících. Do
života celé společnosti zasáhla nepříznivá epidemiologická situace. Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala nařízení č. 26/2020, kterým
s účinností od 5. 10. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků ve středních školách a
konzervatoři. Následným Usnesením č. 1022 vlády České republiky ze dne 12. 10.
2020 o přijetí krizového opatření byl vyhlášen nouzový stav.
Vedení domova mládeže 4. října 2020 vyhlásilo povinný odjezd domů všem žákům a
studentům. Výjimka se vztahovala na žáky nemající v ČR trvalý pobyt a žáky
zdravotnických škol vykonávajících praktické vyučování a žáky závěrečných ročníků.
Prezenční forma výuky byla částečně obnovena v prosinci. V období od ledna 2021
do 23. května 2021 byli žáci v domově mládeže ubytováváni individuálně.
Od 24. května pak byl provoz domova mládeže obnoven.
2) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti domova mládeže
Personální činnost domova mládeže zabezpečuje stabilizovaný kolektiv
pedagogických a nepedagogických pracovníků v počtu 22 osob, přepočtených na
20,06. Během školního roku ukončila pracovní poměr hospodářka, která odešla do
starobního důchodu. Uvolněnou pozici nahradila nová pracovnice. Z celkového počtu
22 fyzických pracovníků domova mládeže je 10 pedagogických a 12 nepedagogických
pracovníků. Pracovníci domova mládeže jsou rozděleni do dvou pracovišť, pracovali
systémově a odpovědně plnili své pracovní povinnosti.
Stanovené kvalifikační předpoklady splňují všichni pedagogičtí pracovníci.
Vysokoškolské vzdělání má 8 vychovatelů, středoškolské odborné vzdělání mají 2
vychovatelé, z toho je 8 žen a 2 muži. Průměrný věk pedagogického pracovníka je
44,4 let. Tým pedagogů je zkušený, složený z pracovníků s dlouholetou pedagogickou
praxí, ale také z mladých vychovatelů.
Věkové složení pedagogů (k 1. 9. 2019)
Věk pedagoga

Celkový počet

Do 20 let

0

Do 30 let

2

Do 40 let

1

5

Do 50 let

2

Do 60 let

5

Do 65 let

0

Pracovníci domova mládeže jsou rozčleněni do těchto pracovišť:
Domov mládeže v Ostravě-Hrabůvce, Krakovská 1095 s kapacitou
143 lůžek zaměstnává 13 pracovníků.
Domov mládeže v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s kapacitou 72
lůžek zaměstnává 7 pracovníků.
Školní jídelna-výdejna v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s
kapacitou 80 jídel, ve které zaměstnáváme 2 pracovníky.

1.
2.
3.

Organizační schéma k 1. 9. 2020

Domov mládeže a Školní jídelnavýdejna,Ostrava
Domov mládeže, Krakovská
1095/33

Pedagogové
(6)

Nepedagogové
(7)

Domov mládeže, Lidická 50

Pedagogové
(4)
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Nepedagogové
(3)

Školní
jídelnavýdejna,
Lidická 50

Nepedagogové
(2)

Personální schéma
Ředitelka
domova
mládeže (1)

Zástupkyně
ředitelky (1)

Hospodářka
(1)

Vychovatelé
(8)

Pracovníci
provozu (8)

Účetní (1)

Ochodněprovozní
pracovníci (2)

3) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do domova mládeže
Ve školním roce 2020/2021 jsme k ubytování přijali 215 žáků. Z nich bylo 5 žáků
základní školy, 210 žáků střední školy.
Kapacita zařízení je od školního roku 2011/2012 obsazena v maximální výši.
V domově mládeže neprobíhá klasické přijímací řízení. Do domova mládeže žáky a
studenty zařazujeme na základě přihlášek. S možností ubytování jsou noví žáci a
studenti seznamováni při přijímacích zkouškách na středních a vyšších odborných
školách. Nabídka ubytování je také zveřejněna na webových stránkách domova.
Žáci a studenti postupující do vyšších ročníků se přihlašují v termínu stanoveném
ředitelkou, tj. do 30. 4. 2020, pro nové studenty probíhalo přijímací řízení do 30. 6.
2020. Po tomto termínu další přijímání žáků probíhá pouze v případě uvolněné
kapacity. Docílit obsazené kapacity není jednoduché, neboť počty přihlášených žáků
se často liší od počtu žáků, kteří skutečně nastupují. Rozdíl bývá způsoben například
tím, že někteří žáci neuspějí při opravných zkouškách, jiní na počátku září přechází na
jinou školu. A v průběhu září je už pak těžké získávat nové žáky k ubytování.
V posledních letech se nám to daří, zejména díky převisu při přihlašování žáků.
Do školní jídelny-výdejny se ke stravování přihlásilo 79 strávníků, z toho je 72 žáků
a 7 pracovníků domova mládeže. Výdejna je využita na 97,75%.
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4) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků
Domov mládeže ve školním roce 2020/2021 poskytoval ubytování a zajišťoval
stravování 215 žákům a studentům, z toho bylo 130 dívek a 85 chlapců. Ubytovaní
byli rozděleni do osmi výchovných skupin. Výchovnou činnost zajišťoval skupinový
vychovatel. Průměrný počet ubytovaných žáků ve výchovné skupině byl 26,90 žáků.
Čtyři výchovné skupiny byly dívčí, tři výchovné skupiny byly chlapecké a jedna
výchovná skupina byla smíšená. Věkové rozpětí žáků se pohybovalo v rozmezí od 14
do 22 let.

Rozdělení žáků do výchovných skupin, DM
Krakovská
25

33

27
33
25

1. vých. skup.

2. vých. skup

3. vých. skup.

4. vých. skup

5. vých. skup

Rozdělení žáků do výchovných skupin, DM
Lidická

23

23

26

6. vých. skup.

7. vých. skup.

8

8. vých. skup.

V domově mládeže byli ubytováni žáci z 28 ostravských středních škol a dvou
základních škol. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci Janáčkovy konzervatoře v počtu 28.
Ze soukromých škol jsou největší skupinou žáci z Obchodní akademie v počtu 17
žáků.
Školní rok 2020/2021 byl pro nás z pohledu naplněnosti žáků úspěšným školním
rokem, ale odrazila se v něm nepříznivá epidemiologická situace ve společnosti.

Obsazenost domova mládeže
215
215
214,5
214
213,5
213
212,5
212
211,5
211
210,5

215

215

215

215

215

215

213
212

Z uvedeného grafu vyplývá, že se nám daří v téměř maximální míře využívat kapacitu
domova mládeže.

Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu domova
mládeže zpracovaného na příslušný školní rok. Program stručně charakterizuje
školské zařízení i organizační podmínky. Stanovuje konkrétní cíle, formy, metody a
obsah výchovy a vzdělávání. Je rozpracován do plánů jednotlivých výchovných
skupin. Zpracovává také činnosti zájmových útvarů.
Soužití v kolektivním zařízení upravuje vnitřní řád. Školní rok 2020/2021 probíhal
prezenční formou, ale také v něm část roku byl pobyt zakázán v souvislosti s distanční
formou výuky středních či základních škol.
Vzdělávací činnost
Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků je rozvoj klíčových kompetencí žáků
a zajišťování podmínek pro studium, pomoc při studiu a sledování prospěchu a
chování. Studijním výsledkům jsme věnovali velkou pozornost. Učili jsme žáky
osvojit si metodu, jak se správně učit, jejich prospěch byl konzultován s rodiči, učiteli
i na našich pedagogických radách. Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže
navštěvují gymnázia, střední průmyslové školy, střední odborné školy, konzervatoř,
umělecké školy. Tato skutečnost se odráží jak v přístupu k vyučování, tak i ve
výsledcích vzdělávání. Vychovatelé se intenzivně věnují studijní přípravě zejména
slabších žáků a žáků prvních ročníků a maturantů. Je výrazně pozitivním momentem,
je-li vychovatel informován o současném stavu prospěchu, neboť mu to umožní včas
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a adekvátně na tuto situaci reagovat. Pedagogové byli nápomocni při tvorbě referátů,
seminárních prací, přípravě k maturitě i k učňovským zkouškám. Doučovali jsme je
dle schopností a aprobací jednotlivých vychovatelů.
Prioritou práce v oblasti vzdělávání je vytvoření kvalitního prostředí pro pravidelnou
přípravu na vyučování s možností využívání studovny a knihovny. Ve studovnách je
v provozu 5 počítačů a 1 notebook s přístupem na internet. Počítače jsou prakticky
nepřetržitě využívány. Žáci a studenti mají také na pokojích možnost připojení
vlastních počítačů k internetu.
Vnitřní řád jednoznačně vymezuje dobu určenou ke studiu, která pak musí být
dodržována. Žákům je také umožněna a stanovena individuální studijní doba.

Výsledky vzdělání žáků středních škol – školního roku 2020/2021
I. pololetí

II. pololetí

Celkový prospěchový průměr
s vyznamenání prospělo
prospělo
neprospělo
nehodnoceno

1,71
66
119
4
21

1,70
71
125
3
3

Chování:
II. stupeň
III. stupeň
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
podmíněné vyloučení ze školy
vyloučení ze školy

1
0
0
1
0
0
0
0

0
1
0
2
0
0
0
0

Výsledky maturitních zkoušek
počet maturantů
celkový prospěchový průměr
s vyznamenáním prospělo
prospělo
neprospělo
podzimní termín

29
2,05
5
20
4
0
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Výsledky absolutoria
počet absolventů
celkový prospěchový průměr
s vyznamenáním prospělo
prospělo
neprospělo
podzimní termín

0
0
0
0
0
0

Klasifikační výsledky závěrečných učňovských zkoušek
počet žáků
1
celkový prospěchový průměr
2,67
počet vyznamenaných
0
prospěl
1
neprospěl
0
Uváděné klasifikační výsledky byly zaznamenány ke dni 31. 1. 2021 a 30. 6. 2021.
(Viz. tabulka prospěchového průměru).

Prospěchový průměr
2,1

2,03

2

2

2

1,98

1,88

1,89
1,7

2,08

2,12

2,02

1,97

2,01

2

1,95

1,89

1,71

Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže dlouhodobě dosahují výborných
studijních výsledků. Je to dáno výběrem jednotlivých druhů středních škol, které naši
žáci navštěvují a jejich uvědomělým přístupem ke vzdělávání. Věřím, že se v nich
také odráží úsilí vychovatelů a podmínky k ubytování.
Výchovná činnost
Výchovná práce je zaměřena především v počátku školního roku na žáky I. ročníků a
jejich adaptaci. Dítě v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo
nejen typ školy, kterou navštěvovalo, ale také částečně i rodinné a sociální prostředí.
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Je nutné zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu, který se odlišuje od
domácího režimu. Žáci si musí osvojit nový přístup ke studiu, tzn. pravidelnou
každodenní přípravu do vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se
samostatnosti a odpovědnosti. Celkově adaptaci zvládají v průběhu jednoho až dvou
měsíců.
Výchovná práce skupinového vychovatele u žáků postupujících do vyšších ročníků
spočívá v rozvíjení již získaných návyků a dovedností. Zejména je nutné zajistit, aby
respektovali daný řád a stanovená pravidla, věnovali se studiu, ale také se i nadále
rozvíjeli v rámci svých možností. Dále výchovná péče směřuje k dodržování pořádku
a čistoty na pokojích. Je v nich pěstována i zodpovědnost za svěřený majetek. Pokoje
byly ve většině případů útulné a uklizené. Ve vzhledu pokojů se odráží nejen estetické
cítění žáků, ale také jejich zájmy, záliby a sociální úroveň.
Specifickou skupinu tvořili žáci, kteří se věnují výkonnostnímu sportu a žáci
uměleckých škol. Ve školním roce se věnovalo výkonnostnímu sportu 44 žáků,
fotbalistů FC Baníku, hokejistů HC Vítkovice, basketbalistů a volejbalistů. Umělecké
školy navštěvovalo 68 žáků. Přístup k nim vyžaduje změnu denního režimu, skloubení
denních tréninků a přípravu na vyučování a zajištění ubytování v době víkendu,
případně i prázdnin. Tito žáci jsou zatížení vedle studia každodenními tréninkovými
procesy, případně uměleckou tvořivou činností – nácvikem hry na hudební nástroje,
divadelními zkouškami a podobně. Jejich příchody jsou různé a časově zasahují do
režimových momentů vnitřního řádu domova. Často také přijíždějí do domova
mládeže v nestandardních i nočních hodinách. Vychovatel v práci s těmito žáky musí
připravit individuální výchovné režimy, aby se mohli věnovat studiu a případně se
zapojit i do jiné činnosti. Musí je vést k dodržování kázně, pořádku, úklidu na
pokojích, k přípravě na vyučování a dbát na jejich stravování.
Také v tomto roce byla organizována pod vedením zkušených pedagogů řada
programů k naplnění volného času. Veškeré akce byly propagovány náležitou formou
a s časovým předstihem. Rodiče i žáci byli seznámeni s nabídkou programů na
informativní schůzce v den zahájení provozu, dále pak na měsíčních schůzkách
výchovných skupin. Naše nabídka zájmové činnosti je pestrá a materiálně dobře
zabezpečená. Zapojit všechny žáky do činnosti se nám sice nedaří, ale těch co zahálejí,
není mnoho. Stále hledáme nové formy činnosti. V loňském roce jsme neorganizovali
besedy, ale seznámili jsme se na bowlingu, slezli boulderingovou stěnu a navštívili
Planetárium, kde jsme zhlédli program Bouřlivá planeta. Při návštěvě zoologické
zahrady nás zaujali lvi a zebry. Ještě jsme připravili burzu ošacení a kuriozit a dárky
rozdal Mikuláš.
Domov mládeže se také podílí na vzdělávání žáků a jednou z dalších aktivit je
vědomostní soutěž s názvem Krakovský speciál. XIII. ročník soutěže jsme vzhledem
k epidemiologické situaci nepořádali. V průběhu roku jsme však Galerii slavných
dodali novou tvář.
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Galerie slavných
Formovali jsme také ekologicky správný vztah žáků k přírodě, ke všemu, co s přírodou
souvisí, a chtěli jsme znát názor žáků. Zveřejňovali jsme zajímavosti s ekologickou
tematikou. I letos jsme se zapojili do sběru a třídění odpadu.
Výchovně vzdělávací program byl zaměřen na oblasti:
- rozumové výchovy
- mediální výchovy
- mravní výchovy
- estetické výchovy
- sportovní výchovy
- environmentální výchovy
- pracovní výchovy
Rozumová výchova
Pravidelné místo v měsíčním programu mají schůzky výchovných skupin. Letos jsme
schůze organizovali v početně malých skupinách, hodně jsme diskutovali o světové
pandemii a řešili hygienická pravidla. Žáci a studenti se zde se svými vychovateli
13

seznamovali s připravovanou činností, hodnotili akce, řešili aktuální problémy
související s chováním, pozdními příchody a následným vyrušováním, provozem
kuchyněk, stravováním, úklidem, možností studia a také podávali návrhy a podněty k
vybavení a trávení volného času v domově mládeže. Zabývali se také vzájemnými
vztahy v rámci výchovné skupiny a řešili své nejrůznější individuální problémy.
Velká pozornost byla věnována pomoci při studiu zejména maturantům, sledování
prospěchu, spolupráci se školou a rodiči. Pedagogové byli nápomocni při tvorbě
referátů, seminárních prací, přípravě k maturitě, vyhledávání potřebné literatury
(využívaná byla knihovna v domově mládeže). Důležitou úlohu sehrály počítačové
místnosti s notebooky, tiskárnami a celoplošným posíleným připojením k internetu.
Knihovny domova mládeže byly otevřeny 1x týdně vždy v úterý nebo čtvrtek v době
od 17,30–19,00 hodin a mimo to i individuálně podle potřeb ubytovaných žáků.
Čtenářů mezi žáky sice nebylo mnoho, ale vítáme každého.
Mediální výchova
V domově mládeže je vydáván oblíbený, barevný studentský časopis Plesk. Časopis
vychází už dvanáctým rokem.Ve školním roce však vlivem pandemie a uzavřených
škol a jiných institucí nevyšel. Pravidelně se také účastníme soutěže školních časopisů,
která se konala v září.
Mravní výchova
V oblasti mravní výchovy byla plněna školní preventivní strategie. Pro snadnější
adaptaci na nové prostředí jsme zorganizovali seznamovací odpoledne pro žáky
prvních ročníků, dále jsme žáky seznamovali s Ostravou formou individuálních
pohovorů a procházek.
Na schůzkách výchovné skupiny si žáci zvolili své zástupce do Studentské rady, kteří
je zastupovali na jednáních s ředitelkou domova, tlumočili jejich požadavky, přání,
nápady a společně řešili otázky týkající se provozu a modernizace zařízení a vybavení.
Zúčastnili jsme se i potravinové sbírky pořádané krajským úřadem.
V průběhu školního roku jsme se potýkali se školními problémy, jako jsou pozdní
návraty z vycházek, nepořádek na pokojích, požívání alkoholu. Na obou budovách
(Krakovská, Lidická) našeho Domova mládeže jsme sledovali počty kuřáků. Kouří 22
žáků, což představuje z celkového počtu 215 ubytovaných žáků 10,23%.
V domově mládeže jsme nezaznamenali symptomy šikany a ani nevznikaly konflikty
mezi chlapci a dívkami. Vzájemné vztahy ubytovaných žáků byly přátelské a
nekonfliktní.
Kázeňská opatření udělená v domově mládeže:
1. pololetí
důtka vychovatele
0
důtka ředitelky domova
3
podmínečné vyloučení ředitelkou 0

2. pololetí
0
0
2
14

vyloučení ředitelkou domova
pochvala vychovatele
pochvala ředitelky

0
0
0

0
0
0

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokárali 5 žáků.
Pochvaly jsme vzhledem ke krátkodobému prezenčnímu pobytu žáků v domově
mládeže neudělili.
Estetická výchova
Estetická výchova nám pomáhá zapojovat žáky do tvořivé činnosti. Příjemnou relaxaci
žáci nacházeli při různorodých činnostech v zájmových kroužcích, oslovit je může
také Galerie na schodech. Ve školním roce jsme připravili tři výstavy. Prohlíželi jsme
si černobílé fotografie p. Aleny Pončové s názvem Hodina baletu. V listopadu se
konala výstava Ostrava včerejší, kde jsme měli možnost seznámit se s historií města a
třetí výstava proběhla na téma Orlí projekt.

Z Galerie na schodech
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Tvořivá dílna si klade za cíl zábavnou formou vyplnit žákům jejich volný čas na
domově, seznámit je s různými výtvarnými technikami, prohlubovat fantazii a
kreativitu a manuální zručnost. Tvůrčí práce dobře působí i na psychiku člověka –
odbourává stres a uvolňuje napětí.
Kroužek byl zahájen malováním na textil, vyrobili jsme tašky. V prosinci děvčata
vyráběla světelné vánoční stromečky z jutových motouzů. A krásně nám vyzdobila
prostory domova mládeže. V květnu a červnu jsme opět malovali na plátěné tašky. Do
kroužku se přihlásilo 5 žákyň, probíhal ve středu od 19,00 – 21,00 hodin v Ostravě –
Vítkovicích.
Kreativní dílna
Kroužek probíhal vždy ve středu od 19,30 do 21,30 hodin v Ostravě – Hrabůvce.
Přihlásilo se celkem 11 žákyň.
Cílem kroužku je smysluplné využití volného času, žákyně se naučily mnoho různých
technik a rozvíjely svou fantazii. Na konci roku tvořily šumivou bombu do koupele a
voňavá mýdla. I ony tematicky zdobily prostory domova. Vánoční stromeček rozzářil
halu, šumivé bomby byly určeny do koupele. Zhotovené předměty slouží k prezentaci
domova.

Tvoříme

Keramika
Kroužek se konal jednou za dva týdny a to v úterý v době od 18,00 do 20,00 hodin
v Ostravě Vítkovicích.
Cílem kroužku keramiky je kvalitně vyplnit volný čas žáků. Práce s plastickým
materiálem má obrovský relaxační až terapeutický účinek. Žák se při tvorbě keramiky
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odreaguje od školních starostí a soustředí se pouze na výrobek. Keramické výrobky
mají tu výhodu, že se jedná o předměty dlouhotrvajícího charakteru.
Kroužek navštěvovalo 8 žákyň. Vyrobily závěsné měsíce.
Sportovní výchova
V rámci sportovní výchovy se snažíme o zapojení širokého počtu žáků do různých
sportovních aktivit. V domově mládeže pracuje kroužek míčových her, sálové kopané,
stolního tenisu, volejbalu. Denně byly využívány posilovny a žáci hráli stolní fotbal.
Společně jsme také sledovali významné sportovní přenosy.

Posilování

Kroužek míčových her se konal pravidelně každé pondělí v tělocvičně Střední
průmyslové školy v Ostravě – Vítkovicích v době od 19,00 – 20,15 hodin. Přihlásilo
se 12 žáků. Kroužek nabízel možnost hrát sálovou kopanou, basketbal, florbal a
volejbal.
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Kroužek sálové kopané se konal každé pondělí v tělocvičně Střední školy společného
stravování v Ostravě – Hrabůvce v době od 19,30 – 21,00 hodin. Do kroužku se
přihlásilo 12 žáků.
Do kroužku se zapojili žáci ostravské fotbalové akademie. Utkání měla vysokou úroveň,
bylo nutné však žáky přeorientovat na sálovou kopanou a hráče výkonnostní úrovně
skloubit s žáky běžnými.
Kroužek stolního tenisu, který se konal v Ostravě – Hrabůvce, svou činnost zahájil
v polovině září. Do kroužku se přihlásilo 21 žáků. Kroužek probíhal individuálně vždy
po dohodě s žáky.
Kroužek volejbalu navštěvovalo 17 žáků a žákyň, probíhal pravidelně každý čtvrtek
od 19,30 – 21,00 hodin. Cílem bylo naučit žáky hrát volejbal, trénovat přihrávky,
podání, orientaci na hřišti a výměny postů ve hře. Dále podpořit kamarádství,
kolegialitu při hře a prostě prožívat pozitivní emoce.
Kroužek Fitness pro dívky do tohoto kroužku se přihlásilo 10 žákyň. Probíhal ve
středu v 18, 30 hodin. Děvčata se stačila seznámit s posilovacími stroji a se základy
jejich používání. Posilování probíhalo výhradně individuální formou.
Environmentální výchova
Cílem environmentální výchovy je šetřit životní prostředí, ochraňovat zdraví,
formovat ekologicky správné vztahy k přírodě, rozvíjet smysl pro umění, tvořivost a
aktivitu. Snažili jsme se vést naše žáky a pěstovat v nich dobrý vztah k přírodě a
ochraně proti znečištění přírody, k šetření energiemi a vodou, potravinami a
udržováním čistoty ve svém okolí. Společně třídíme odpad a sbíráme vybité baterie,
plastové obaly a papír. Do sběrného dvora jsme vyvezli plastový odpad a 323 ks
baterií. Do sběrných surovin jsme odvezli 230 kg papíru a 102 kg plastových víček.
Pracovní výchova
Do pracovní výchovy se žáci zapojují především pravidelným denním úklidem
pokojů, udržování pořádku v osobních věcech, jarními a podzimními brigádami –
související s úklidem okolo budov domova mládeže, případným praním, vařením a
nakupováním. Abychom žákům dodali větší chuť do úklidu, vyhlásili jsme soutěž
O nejhezčí pokoj. Záslužná je také činnost související s mimořádnými ubytovacími
akcemi. Mimo tyto formy pracovní výchovy učíme žáky také vařit.
Kulinářské kroužky
Kroužky pracovaly na obou budovách v omezené míře a za dodržování přísných
hygienických podmínek.
Na ulici Krakovské převážně v úterý od 19,00 – 21,00 hodin, jednou za dva týdny. Do
kroužku se přihlásilo 15 žáků. Smyslem tohoto kroužku bylo obohatit žáky o
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vědomosti i praktické dovednosti. Připravovali jsme pokrmy z brambor a jablek,
tvořili jsme vánoční cukroví a vánoční menu a v červnu jsme připravovali poháry,
bublaninu a nealkoholický míchaný nápoj mojito.

Vánoční posezení s degustací
Na ulici Lidická kroužek probíhal nepravidelně, 1x měsíčně od 16,00 - 19,00 hodin.
Do kroužku se přihlásilo 5 žáků. Pekli vánoční cukroví, bábovku a připravovali
chlebíčky.
5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Jak pracujeme v oblasti sociální patologie? V domově mládeže je ustanoven školní
metodik prevence, který má vymezené konzultační hodiny a to v úterý od 17,30 hodin
do 19,00 hodin. Často se však domlouvá individuálně podle časových možností žáků
a jejich rodičů, kteří bydlí ve větších vzdálenostech od města Ostravy.
Na počátku školního roku se vzájemně seznámíme s rodiči ubytovaných žáků. Na
schůzce vedené ředitelkou DM a na odloučeném pracovišti zástupkyní ředitelky jsou
rodiče seznámeni s Vnitřním řádem domova mládeže, zájmovými aktivitami,
sportovními akcemi a taktéž akcemi v oblasti kultury, vzdělávání a možnostmi
vzájemné spolupráce. Školní metodik prevence byl představen rodičům, kteří byli
upozorněni na možnost spolupráce v oblasti rizikového chování.
Na prevenci rizikového chování klademe mimořádný důraz. Nabízíme opravdu
pestrou škálu činností, které jsem už dříve uváděla v předcházejících částech, do
kterých se žáci mohou zapojit. Hlavním prvkem prevence je organizování a pravidelná
činnost osmi zájmových kroužků. V průměru jeden kroužek navštěvuje 12 žáků. Do
oblasti prevence bylo zapojeno všech deset pedagogů.
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V rámci prevence negativních jevů neproběhly plánované besedy s PČR na téma
Kriminalita ve městě Ostrava. Nicméně žáci prvních ročníků byli v měsíci září
upozorněni pedagogickými pracovníky na různá úskalí, nebezpečí a na bezpečné
chování v prostorech s větším počtem lidí jako jsou například nákupní centra či
městská hromadná doprava.
Dále na obou pracovištích provozujeme knihovny, posilovny a také vydáváme
časopis.
V průběhu školního roku nebyly zaznamenány projevy šikany mezi žáky, ani
nevznikaly konflikty mezi chlapci a dívkami.
Dvakrát jsme řešili problémy požívání alkoholu u dvou žákyň. Jedenkrát případ, kdy
žák byl hledán Policií České republiky a jednou sebepoškozování téhož žáka.
Spolupracovali jsme s PČR, rodiči žáků, výchovnými poradci škol a třídními učiteli.
Každoročně sledujeme počty kuřáků. Dohromady jich bylo 22, což představuje z
celkového počtu 215 ubytovaných žáků 10, 2%. Toto je dáno mimo jiné vyšším
počtem žáků, kteří provozují výkonnostní sport. Z následujícího grafu lze vidět, že
počty kuřáků se snižují.
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6) Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve spolupráci s Krajským vzdělávacím a informačním centrem jsme připravili soubor
seminářů, webinářů. Forma webinářů byla možností, jak se vzdělávat v době
nepříznivé epidemiologické situace.
V rámci dalšího vzdělávání formou samostudia byly stanoveny čtyři tematické okruhy.
Dalšího vzdělávání se zúčastňují také zejména technickohospodářské pracovnice,
které jsou seznamovány s novelizovanými zákony, vyhláškami a předpisy
vztahujícími se k jejich pracovní náplni. Školili se rovněž v oblasti práce s nákupním
portálem a FAMA+, spisovou službou a archivací.
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Pedagogové se zúčastnili těchto seminářů:
Název kurzu

počet pedagogů

Úvod do práce s digitálními nástroji ve výuce
Tabulky a grafy
Příprava certifikace ISO 50001:2019
Celkem

9
9
1
19

počet hodin
72
72
2
146

7) Údaje o aktivitách a prezentaci domova mládeže na veřejnosti
Základní formou prezentace domova mládeže jsou Dny otevřených dveří, které se
vzhlede k nepříznivé epidemiologické situaci nekonaly. Domov mládeže
prezentujeme na internetových webových stránkách i formou facebooku.
Domov mládeže rovněž prezentujeme na výstavách v rámci Galerie na schodech, i tato
činnost však byla omezena. Na výstavy jsme veřejnost nezvali.
Významnou formou prezentace domova mládeže jsou také mimořádné ubytovací
akce. Vycházíme tak vstříc školám anebo sportovním klubům, kteří na území Ostravy
pořádají odborné stáže, olympiády, případně sportovní turnaje s regionální, národní i
mezinárodní působností. Za zmínku stojí, že níže uvedené akce se konají v době
víkendů anebo v době prázdnin a pracovníků, kteří se na nich podílejí, si velmi ceníme.
V letošním školním roce byl vzhledem ke Covidu 19 jejich počet minimální.
Seznam mimořádných ubytovacích akcí:
Název akce
Termín
Počet účastníků
Prázdninové ubytování žáků FC Baník Ostrava 1. 7. – 31. 8. 2021
21 osob

8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce ve školním roce 2020/2021 neprovedla žádnou kontrolu.

9) Základní údaje o hospodaření domova mládeže
Ve smyslu § 7 odst. 2 vyhláška č. 15/2005 Sb. a Zásad vztahů orgánů kraje k
příspěvkovým organizacím jsou údaje o hospodaření domova mládeže za rok 2020
uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok
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2020. Výsledky hospodaření za rok 2021 budou uvedeny ve zprávě vypracované v
únoru 2022.
Domov mládeže hospodaří s finančními prostředky přidělenými krajským úřadem,
vlastními finančními prostředky získanými za ubytování žáků v hlavní činnosti,
finančními prostředky získanými doplňkovou činností a získanou dotací na realizaci
projektů OPVVV –Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR. Organizace vykázala k 31. 12.
2020 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 76 952,30 Kč.
Základní přehled v oblasti výnosů a nákladů za období leden – červen 2021.
Výnosy celkem
z toho: dotace na provoz
tržby z prodeje služeb
ostatní

6 776 845,75 Kč
6 327 000,00 Kč
377 792,00 Kč
72 053,75 Kč

Náklady celkem
6 337 074,27 Kč
z toho: spotřeba materiálu
81 719,10 Kč
spotřeba energie
650 136,66 Kč
opravy, udržování
12 802,40 Kč
cestovné
1 129,00 Kč
ostatní služby
454 081, 11 Kč
mzdové náklady
3 681 816,00 Kč
zák. sociální pojištění
1 240 044,00 Kč
ostatní sociální pojištění
15 313,00 Kč
zákonné sociální náklady
140 759,00 Kč
odpisy
59 274,00 Kč
náklady z drobného dlouhodob. majetku
0,00 Kč
Hospodářský výsledek I. pololetí

439 771,48 Kč

10) Údaje o zapojení domova mládeže do rozvojových a mezinárodních
programů
Domov mládeže se ve školním roce 2019/2020 poprvé zapojil do Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II.
Zpracovali jsme projekt s názvem Nové zkušenosti v domově mládeže pro období
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. V průběhu školního roku jsme požádali o změnu a
prodloužení. Datum ukončení fyzické realizace projektu je stanoven do 28. 2.
2022. Doba trvání byla prodloužena na 30 měsíců. Sdílení zkušeností bylo
nahrazeno vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Projektový den
byl změněn na nové metody ve vzdělávání v domově mládeže. Pro tuto činnost
nám byla poskytnuta dotace ve výši 128 856,00 Kč.
V roce 2020 bylo čerpáno 77 920,00 Kč. V roce 2021 bylo vyčerpáno 30 000,00 Kč.
Zbývající částka 20 936,00 Kč bude dočerpána ve stanoveném termínu.
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11) Údaje o zapojení domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení byla zapojena jedna pedagogická
pracovnice. Studium úspěšně dokončila v červnu 2021.

12) Údaje o předložených a domovem mládeže realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Domov mládeže nepředložil ani nerealizoval projekty financované z cizích zdrojů.

13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V domově mládeže není zřízena odborová organizace. S jinými organizacemi domov
mládeže nespolupracuje.

14)

Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena na poradě pracovníků domova mládeže dne 12. 10.
2021.

15)

Poskytování informací podle Zákona 106/1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Domov mládeže nebyl vyzván k poskytnutí informací dle Zákona 106/1999 Sb.

16) Souhlas se zveřejněním podle Zákona 110/2019 Sb., O ochraně
osobních údajů
Domov mládeže má souhlas se zveřejněním fotografií podle zákona č. 110/2019 Sb.,
O ochraně osobních údajů.
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Příloha č. 1

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které

Vaše škola pořádá)
Ne*

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ne*

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

Ne*

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)

Ne*

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

Ne*

Vzdělávání seniorů

Ne*

Občanské vzdělávání

Ne*

Čeština pro cizince

Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ne*

Jiné – vypište:…………………………….
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Příloha č. 2

Nově zahájené projekty:
Náze
v
proj
ektu

Operač
ní
progra
m/Zdroj
financo
vání

Registrační
projektu

číslo

Role
školy/ŠZ
v projektu
příjemce/p
artner

Rozp
očet
proj
ektu

(v případě, že
škola je partner,
uvést příjemce)

Nové
zkuš
enost
i
dom
ova
mlád
eže

Výzva
Šablony
II./Náro
dní
veřejné
zdroje

příjemce

CZ.02.3.68/0.0/0.0/
18_065/0014148

Obsah/
Cíle
projek
tu

Obd
obí
real
izac
e

/
Zlepše
ní
kvality
vzdělá
vání a
výsled
ků
žáků
v klíčo
vých
kompet
encích

1.9.
201
9
až
28.2
202
2

(v příp
adě
partner
ství
také
částka,
která
připad
á
na
školu)

1288
56,0
0 Kč

Projekty již v realizaci:
Název
proje
ktu

Operační
program/Z
droj
financován
í

Registr
ační
číslo
projekt
u

Role
školy/ŠZ
v projektu příjemce/pa
rtner
(v případě,
že
škola je partner,
uvést příjemce)

Domov mládeže není zapojen do realizovaných projektů.
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Rozpo
čet
proje
ktu
(v případ
ě
partnerst
ví také
částka,
která
připadá
na školu)

Obsah/
Cíle
projekt
u

Obdo
bí
realiz
ace

