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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  

Ředitel:                  Mgr. Marcela Lörincová  

Zástupce ředitele:  Mgr. Silvie Klementová  

E-mail:        dm@dmostrava.cz  

Webové stránky:    www.dmostrava.cz 

Datová schránka:   xpmfeii 

Facebook:              Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna Ostrava  

Zřizovatel:             Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, identifikační   

                              číslo:  70890692  

           

Domov mládeže nezřizuje Školskou radu. 

  

Charakteristika: 

Domov mládeže poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol 

ubytování, výchovně-vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost 

středních a vyšších odborných škol. Vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání 

volného času formou zájmových činností a zabezpečuje jejich stravování. 

 
Domov mládeže, Krakovská 1095/33  

 

 

http://www.dmostrava.cz/
http://www.dmostrava.cz/
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Domov mládeže v Ostravě-Vítkovicích je jeden z nejstarších školských zařízení v České 

republice. Žáky a studenty ubytovává již plných 98 let.  

 

 

 
                                           Domov mládeže, Lidická 50 – odloučené pracoviště  

  

Hlavní budova je umístěna v objektu Střední školy společného stravování v Ostravě-

Hrabůvce, 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 zřízena moderní školní jídelna-výdejna 

s kapacitou 80 jídel.  

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka Mgr. Marcela Lörincová. V organizaci je 

ustanovena funkce zástupkyně ředitelky a školního metodika prevence.   

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.  

Domov mládeže je od 1. ledna roku 2019 členem Asociace domovů mládeže a internátů 

České republiky. V dubnu 2022 jsme se v Pardubicích zúčastnili jednání o aktuálních 
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problémech domovů mládeže. Na otázky nám odpovídal zástupce Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy ČR.  

Domov mládeže byl zapojen do charitativní činnosti. Každoročně pořádáme Burzu 

ošacení a kuriozit. Z výtěžku pak finančně podporujeme zvířata v ostravské zoologické 

zahradě. Účastníme se také krajské potravinové sbírky.   

 

2) Přehled oborů vzdělání 

 

Domov mládeže nemá stanoveny obory vzdělání. 

Žáci jsou zařazeni do výchovných skupin následujícím způsobem:  

 

a) Domov mládeže Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095/33 

 

Výchovná 

skupina 

Počet žáků Počet 

pedagogů 

Rozsah výchovné 

činnosti 

Výchovná skup. č. 1 33 1 vychovatel 30 hodin 

Výchovná skup. č. 2 33 1 vychovatel 30 hodin 

Výchovná skup. č. 3 25  1 vychovatel 30 hodin 

Výchovná skup. č. 4 27 1 vychovatel 30 hodin 

Výchovná skup. č. 5  25 1 vychovatel 30 hodin 

   1 ředitelka     10 hodin 

Celkem: 143  6 pedagogů  

 

 

 

b) Domov mládeže Ostrava-Vítkovice, Lidická 50/772 

 

Výchovná skupina Počet žáků Počet pedagogů Rozsah výchovné 

činnosti 

Výchovná skup. č. 6  22 1 vychovatel 30 hodin 

Výchovná skup. č. 7 27 1 vychovatel 30 hodin 

Výchovná skup. č. 8 23 1 vychovatel 30 hodin 

  1 zástupkyně řed. 18 hodin 

Celkem: 72 4 pedagogové  
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti domova mládeže  

  

Personální činnost domova mládeže zabezpečuje stabilizovaný kolektiv pedagogických 

a nepedagogických pracovníků v počtu 22 osob, přepočtených na 20,05 úvazků.   

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 45,4 

let. Tým pedagogů je zkušený, složený z pracovníků s dlouholetou pedagogickou praxí, 

ale také z mladých vychovatelů.   

 

Věkové složení pedagogů (k 1. 9. 2021)  

 

Věk  Celkový počet 

Do 20 let 0 

Do 30 let 2 

Do 40 let 1 

Do 50 let 2 

Do 60 let 5 

Do 65 let 0 
 

 

Nepedagogičtí pracovníci jsou v počtu 12 pracovníků, přepočtených na 10,05 úvazků. 

Z toho v domově mládeže jsou 2,00 technicko-hospodářské pracovnice a 7,375 

pracovníků provozu. A ve školní jídelně-výdejně pracuje 0,675 obchodně provozních 

pracovníků. 

  

 Pracovníci domova mládeže jsou rozčleněni do těchto pracovišť:  

 

1. Domov mládeže v Ostravě-Hrabůvce, Krakovská 1095 s kapacitou 143 lůžek 

zaměstnává 13 pracovníků, 13 úvazků  

2. Domov mládeže v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s kapacitou 72 lůžek 

zaměstnává 7 pracovníků, 6,375 úvazků  

3. Školní jídelna-výdejna v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s kapacitou 80 jídel, ve 

které zaměstnáváme 2 pracovníky, 0, 675 úvazků  
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Personální schéma k 1. 9. 2021 

  

 

                                                  

celkový počet zaměstnanců:      20, 05 (dle úvazků) 

 

4) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do domova mládeže  

  

S možností ubytování jsou noví žáci a studenti seznamováni při přijímacích zkouškách 

na středních a vyšších odborných školách formou informačních letáků. Nabídka 

ubytování je také zveřejněna na webových stránkách domova.  

Do domova mládeže žáky a studenty zařazujeme na základě přihlášek. Žáci a studenti 

postupující do vyšších ročníků se přihlašují v termínu stanoveném ředitelkou, tj. do  

30. 4. 2022, pro nové studenty probíhalo přijímací řízení do 30. 6. 2022. Ve sledovaném 

roce jsme zaznamenali zvýšený nárůst přihlášených žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme zaregistrovali 258 přihlášek. 

Přijali jsme 215 žáků, z nich bylo 7 žáků základní školy, 183 žáků střední školy a 25 

žáků konzervatoře. 

Nepřijali jsme 26 žáků a 17 žáků přihlášku k ubytování zrušilo. Nepřijatí žáci jsou 

vedeni mezi náhradníky a v případě uvolněné kapacity jsou přijímáni. 

Kapacita zařízení je od školního roku 2011/2012  obsazena v maximální výši.   

Ředitelka (1)

Zástupkyně 
ředitelky (1)

Vychovatelé 
(5)

Vychovatelé 
(3)

Účetní (1)
Hospodářka 

(1)

Údržbář (1)

Skladní (1)

Uklízečky (2)

Pomocná 
vychovatelka 

(1)

Uklízečky 
(1,375)

Pomocná 
kuchařka 
(0,675)

Vrátná (1)
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Do školní jídelny-výdejny se ke stravování přihlásilo 78 strávníků, z toho je 71 žáků a 

7 pracovníků domova mládeže. Výdejna je využita na 97,75%.  

 

 

  

   

5) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

  

Domov mládeže ve školním roce 2021/2022 poskytoval ubytování a výchovně 

vzdělávací činnost 215 žákům, z toho bylo 124 dívek a 91 chlapců. Ubytovaní byli 

rozděleni do osmi výchovných skupin. Výchovnou činnost zajišťoval skupinový 

vychovatel, který vycházel ze školního vzdělávacího programu domova mládeže. 

Průměrný počet ubytovaných žáků ve výchovné skupině byl 26,88 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 13 do 22 let. 

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, 

kterou navštěvují fotbalisté Baníku Ostrava.    

 

Prioritou a posláním domova mládeže ve vzdělávání a výchově je především oblast 

formování osobnosti žáka a oblast výchovy v době mimo vyučování. 

 

Oblast formování osobnosti žáka vycházela ze školního vzdělávacího programu 

domova mládeže. 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.  

Počet žáků dle typu školy

Základní škola Střední škola Konzervatoř
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Výchovná práce byla 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. 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. Od žáků také 

očekáváme 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.   

 

    

Dvoulůžkové pokoje 

 

Specifickou skupinu tvořili žáci, kteří se věnují výkonnostnímu sportu a žáci 

uměleckých škol. Ve školním roce se věnovalo výkonnostnímu sportu 42 žáků, 

fotbalistů FC Baníku Ostrava, 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. 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.  
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Domov mládeže se také podílí na vzdělávání žáků a jednou z dalších aktivit je 

vědomostní soutěž s názvem Krakovský speciál. Zorganizovali jsme jeho XIII. ročník a 

odměnili vítězné žáky.   

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakovský speciál 

 

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 různé 

typy středních škol a 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. Pedagogové byli nápomocni při 

tvorbě referátů, různých projektů, seminárních prací, usměrňovali žáky při přípravě k 

maturitě i k učňovským zkouškám. Doučovali je dle schopností a aprobací jednotlivých 

vychovatelů. Dbali na dodržování studijního klidu a studijní přípravu, žáky doučovali, 

zkoušeli, řešili školní absenci, apod.  

Neméně důležitou činností v oblasti vzdělávání je vytvoření kvalitního prostředí pro 

pravidelnou přípravu na vyučování s možností využívání studovny a knihovny. Ve 

studovnách je v provozu 6 počítačů. 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.                

Domov mládeže se snaží připravit žákům takové podmínky ke studiu, aby se mohli 

efektivně připravovat ke svým budoucím profesím či dalšímu studiu. V loňském 

školním roce jsme se museli potýkat se závažnými výchovnými problémy souvisejícími 

s psychikou. Na pokojích jsme se setkali s plačícími žáky, kteří jsou ve stresu a bojí se 



11 

 

školních neúspěchů i s žáky, kteří v noci nemohou spát. Zaznamenali jsme opakované 

záchvaty tetanie, hysterie, sebepoškozování i demonstrační pokus o sebevraždu. 

Loňský školní rok signalizoval horšící se psychický stav dospívajících žáků. Narůstá 

počet žáků s psychickými problémy a práce s nimi je velmi složitá, vyžaduje 

individuální přístup, který je na úkor ostatních žáků.  

A je tu ještě jeden problém, který se týká změny pohlaví. Změna pohlaví je dlouhodobý 

proces, v jehož rámci se mimo jiné uskutečňují výrazné osobnostní a fyziologické 

změny. Mění se jméno, příjmení a také podoba. V této situaci není vůbec jednoduché 

umístit žáka do výchovné skupiny či na dvoulůžkový pokoj.   

 

V oblasti výchovy mimo vyučování se snažíme připravit širokou a pestrou nabídku 

zájmových činností, do kterých se nám pak žáci zapojují. Důležitá je vždy efektivní 

motivace a osobní přístup vychovatele k dané zájmové činnosti. V zájmových kroužcích 

máme možnost poznávat osobnost žáka, učíme se různým dovednostem a navazujeme 

sociální kontakt nejen mezi vychovatelem a žákem, ale také mezi žáky různých 

výchovných skupin. Tím podporujeme navazování bližších sociálních vazeb. V domově 

mládeže pracovalo deset zájmových útvarů.  

Sportovní činnost tvořila významnou část spektra nabízených zájmových aktivit. 

V zájmových kroužcích míčových her a volejbalu – učíme základům volejbalu, 

basketbalu, sálové kopané, florbalu. V kroužku stolního tenisu a posilování se 

zaměřujeme na individuální dovednosti. Fyzickou zdatnost zvyšujeme i možností 

plavání, nabízíme i další aktivity – in line bruslení, bouldering, bruslení, běhání a další.  

 

      
                     Sálová kopaná                                           Basketbalové odpoledne 

 

Pracovní výchovu podporujeme rukodělnými činnostmi v kreativním a tvořivém 

kroužku a kroužku keramiky, ve kterých rozvíjíme jemnou motoriku, vnímání estetična, 

seznamujeme se s různými technikami a materiály. Výsledkem kroužků jsou výrobky, 

kterými zdobíme prostory domova mládeže, případně prezentujeme naši práci.  
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                    Výroba mýdla                                               Velikonoční tvorba 

 

Do této oblasti zahrnujeme i oblíbené kulinářské kroužky, kde připravujeme různé 

pokrmy a učíme se stolování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava slavnostního stolu 

 

V rámci estetické výchovy každoročně pořádáme výstavy v galerii Na schodech. 

Vystavujeme zde díla umělců moravskoslezského kraje. V průběhu roku jsme Galerii 

slavných dodávali novou tvář. Spolupracovali jsme s panem Drozdem, paní Thiemlovou 

a nadací Archa. Hezkou akcí byl také březnový koncert, který pro nás připravili žáci 

Janáčkovy konzervatoře. 

Nezanedbáváme ani environmentální výchovu. Šetříme energiemi, třídíme odpad a 

sbíráme papír, plastová víčka a použité baterie. Odevzdali jsme 420 kg papíru, 74 kg 

plastových víček a 121 kusů baterií. 

Pracujeme nejen formou zájmových kroužků, ale nabízíme tematicky odlišné 

jednorázové akce kulturního nebo sportovního charakteru. Navštěvovali jsme divadelní 

představení, planetárium, dolní oblast Vítkovice, zoologickou zahradu a botanický park 

Ostrava. Připravili jsme také dvoukolovou vědomostní soutěž letos již XIII. ročník 

Krakovského speciálu.  Dále vedeme žáky ke společenské aktivitě, a to formou schůzí 

výchovných skupin, studentské rady a k tvorbě studentského časopisu Plesk, žáky 

vedeme i k návštěvě knihoven.  
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                         Bolt Tower                                  Návštěva divadelního představení               

                               

Závěrem uvádíme, že do jednotlivých kroužků se zapojuje celkem 65,12% žáků. 

Domníváme se, že škála činnosti je dostatečně pestrá a skutečně umožňuje zapojení žáků 

do volnočasových aktivit s různým zaměřením.  

 

 

6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem a podle poskytovaného stupně vzdělávání včetně výsledků 

závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

                                              

Výsledky vzdělání ubytovaných žáků ve školním roce  2021/2022 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků 213 203 

Celkový prosp. průměr 1,72 1,76 

S vyznamenáním prospělo 55 62 

Prospělo 126 135 

Neprospělo 7 1 

Nehodnoceno 25 5 

 

Chování žáků 

 1. pololetí 2. pololetí 

 II. stupeň 3 0 

III. stupeň 0 0 

Pochvala třídního učitele 5 7 

Pochvala ředitele školy 3 10 

Důtka třídního učitel 0 0 

Důtka ředitele školy 1 2 

Podmínečné vyloučení 0 0 

Vyloučení  0 0 
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Výsledky maturitních zkoušek 

Počet maturantů 37 

Společná část - uspělo 32 

Společná část - neuspěl 5 

Profilová část – prospělo s vyznamenáním 9 

Profilová část – prospělo 19 

Profilová část – neprospělo 9 

  

 

Výsledky závěrečných učňovských zkoušek 

 

Počet žáků vykonávajících zkoušku 3 

Počet vyznamenaných 2 

Prospělo 1 

Neprospěl 0 

 

Výsledky absolutoria   

 

Počet absolventů 0 

Úspěšně absolvovali  0 

Neuspěli 0 

   

Uváděné klasifikační výsledky byly zaznamenány ke dni 31. 1. 2022 a 30. 6. 2022. 

Někteří žáci nám svůj prospěch nesdělili anebo ukončili ubytování před tímto datem. 

 

         

 
 

Ze sledovaného desetiletí vyplývá, že žáci dosahují dlouhodobě výborných výsledků ve 

vzdělávání.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5 2,08 2,12 2,02
1,97 2,01 2,00 1,95 1,89

1,71 1,72
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Průměrný prospěch žáků

1. pololetí 2. pololetí
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7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy  

  

Preventivní program zahajujeme vzájemným seznámením 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 negativních jevů. Konzultační hodiny jsou 

stanoveny na úterý od 17,30 hodin do 19,00 hodin. Běžnou je také konzultace mimo 

stanovené hodiny v závislosti na možnostech školního metodika prevence. 

Vychovatelé domova mládeže celoročně věnují pozornost problematice záškoláctví, 

šikaně, požívání alkoholu, kouření, užívání drog, sebepoškozování, kyberšikaně a 

projevům vandalismu. Největší nárůst patologických jevů jsme zaznamenali právě u 

případů sebepoškozování, deprese a úzkostných stavů. 

Skupinoví vychovatelé dělají vše proto, aby přijatým opatřením zabránili, případně 

snížili vznikající riziko. V konkrétních zjištěních, pak vychovatel spolupracuje se 

školním metodikem prevence. Metodik pak na základě konzultací s žákem, případně i 

rodičem volí postupy, které vedou ke zlepšení aktuálního stavu. 

Důležitým článkem prevence je i spolupráce s noční vychovatelkou. 

Na prevenci rizikového chování klademe mimořádný důraz. Nabízíme pestrou škálu 

činností, které jsou uvedeny v předcházejících částech a do kterých se žáci mohou 

zapojit. Hlavním prvkem prevence je organizování a pravidelná činnost deseti 

zájmových kroužků. 

Na Domově mládeže je ubytována pětina žáků, kteří provozují sport na vrcholové 

úrovni. Jedná se o talentované fotbalisty z FC Baník Ostrava, hokejisty z  HC Vítkovice, 

florbalisty, basketbalisty a volejbalisty. Nejen pro tyto žáky organizujeme kroužky, 

turnaje, soutěže a celou řadu různých aktivit, které nesouvisí s jejich sportovními 

preferencemi. Ze zkušenosti víme, že pro relaxaci je vhodná jiná zájmová aktivita, 

někdy sportovní, jindy kulturní či společenská.  

Kromě pravidelně pořádaných kroužků jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise, 

volejbalové odpoledne, návštěvy bazénů, kin, divadelních představení, planetária, 

vědomostní soutěže, procházky po památkách Ostravy.  

Na začátku školního roku byli noví žáci seznámeni s Ostravou a upozorněni 

pedagogickými pracovníky na různá úskalí a nebezpečí a byli poučeni o tom, jak se 

chovat v prostorech s větším počtem lidí, jako jsou např. nákupní centra či městská 

hromadná doprava. 

V oblasti prevence proti záškoláctví jsme každodenně sledovali tři žáky, u nichž byl 

nutný dohled nejen nad ranním vstáváním ale také docházkou do školy, kterou jsme 

pravidelně ověřovali. Je pozitivní, že většina žáků středních škol je samostatná a 

pravidelně do školy dochází. Pokud do školy nejdou, vychovatel konající dopolední 

službu zjišťuje, případně ověřuje, důvod jejich přítomnosti. 
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Co se týče samotných přestupků, ve třech případech jsme se setkali s vandalismem, 

osmkrát jsme řešili případy konzumace alkoholu, čtyřikrát zveřejnění nevhodného videa 

na sociální síti. Ve čtyřech případech jsme řešili kouření marihuany. Jedenkrát případ, 

kdy žák přechovával teleskopický obušek. Nejzávažnějším případem byl žák, u kterého 

jsme zaznamenali ponižování spolubydlícího, nevhodný exhibicionismus a taktéž 

kouření marihuany. Spolupracovali jsme s pedagogicko-psychologickou poradnou, 

rodiči žáků, výchovnými poradci škol, třídními učiteli a řediteli škol. 

Každoročně také sledujeme počty kuřáků. Celkem kouřilo 24 žáků, což představuje 

z celkového počtu 215 ubytovaných žáků, 11,16%. Toto nízké číslo je dáno mj. vyšším 

počtem žáků provozující sport na vrcholové úrovni.  

 

 
 

Kázeňská opatření udělená v domově mládeže:  

 

Kázeňská opatření 1. pololetí 2. pololetí 

Důtka ředitelky DM 2 8 

Podmíněné vyloučení 0 2 

Vyloučení  0 0 

Pochvala ředitelky 0 3 

Celkem 2 13 

 

Kázeňské problémy eskalovaly v průběhu druhého pololetí. Řešili jsme požití 

alkoholických nápojů v době vycházek i na pokojích, případy jednotlivých projevů 

kyberšikany - nahrávání nepatřičných videí a jejich zveřejňování na sociálních sítích. 

Dále kouření marihuany a přechovávání zbraně.  

V některých závažných případech, po vzájemné dohodě s vedením domova mládeže, 

rodiče rozhodli o ukončení pobytu žáka a k udělení kárného opatření pak nedošlo. 
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8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků  

  

Ve spolupráci s Krajským vzdělávacím a informačním centrem a krajským úřadem 

moravskoslezského kraje jsme připravili soubor seminářů a webinářů. Bohužel se také 

stává, že námi zvolené semináře se neuskuteční.       

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 se spisovou službou a archivací.  

 

Pedagogové se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: 

  

   Název kurzu  počet pedagogů  počet hodin  

  

   Kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky      1          124     

   Kurz první pomoci        9             54  

   Time management         9             72  

   Systém hospodaření s energií       1              2 

   Asociace domovů mládeže         2            12 

   Celkem        22        264  

    

Nepedagogové se zúčastnili odborného rozvoje v oblasti:   

 

   Název kurzu    počet nepedagogů  počet hodin  

 

   Školení systému ICZ e-spis Lite        2         12 

   Systém hospodaření s energií    1         2  

   Time management     1         8  

   Celkem      4        22 

 

Obecně se domnívám, že všichni velmi pozitivně přistupujeme k dalšímu vzdělávání. 

V následujícím období se chceme vzdělávat v oblastech psychopatologie a sociální 

psychologie. 

 

9) Údaje o aktivitách a prezentaci domova mládeže na veřejnosti  
  

Základní formou prezentace domova mládeže jsou Dny otevřených dveří. Domov 

mládeže dále prezentujeme na internetových webových stránkách i formou facebooku.  

Galerie Na schodech je další z forem naší prezentace, kdy jsme představovali na třech 

výstavách díla současných umělců s různorodou tematikou. 

Významnou formou prezentace domova mládeže jsou také mimořádné ubytovací akce. 

Vycházíme tak vstříc sportovním klubům, kteří na území Ostravy pořádají sportovní 

turnaje pro žáky a žákyně s regionální, národní i mezinárodní působností. Za zmínku 
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stojí, že níže uvedené akce se konají v době víkendů anebo v době prázdnin a 

pracovníků, kteří se na nich podílejí, si velmi ceníme.  

 

Seznam mimořádných ubytovacích akcí:   

 

   Název akce                                                           Termín                   Počet účastníků  

   Prázdninové ubytování žáků FC Baník Ostrava   22. 7. – 23. 8. 2022  13 osob  

   Turnaj EASTER TOURNAMENT Ostrava         13. 4. – 17. 4. 2022                80 osob 

   Basketbalový turnaj                                                6. 5. –   8. 5. 2022   101 osob 

   Jednodenní ubytování osob      8 osob   

   

 

10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

  

Ve dnech 1. 10. 2021 až 4. 10. 2021 byla provedena inspekční činnost. Česká školní 

inspekce vyhodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytované domovem 

mládeže podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

pozdějších předpisů s výsledkem bez nedostatků.  Inspekce mimo jiné vyzvedla 

materiálně technické vybavení a aktivity vedené vychovateli. 

  

 

11) 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 2021 

uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 

2021. Výsledky hospodaření za rok 2022 budou uvedeny ve zprávě vypracované v únoru 

2023.   

Domov mládeže hospodaří s finančními prostředky přidělenými krajským úřadem, 

vlastními finančními prostředky získanými za ubytování žáků v hlavní činnosti, 

finančními prostředky získanými doplňkovou činností. Organizace vykázala k 31. 12. 

2021 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 98 457,37 Kč.  

Základní přehled v oblasti výnosů a nákladů za období leden – červen 2022.  

  

Výnosy celkem   8 403 807,00 Kč  

z toho:  dotace na provoz   6 387 220,00 Kč  

  tržby z prodeje služeb  1 982 193,00 Kč  

  ostatní   34 394,00 Kč 

Náklady celkem  7 368 828,51 Kč  

z toho:  spotřeba materiálu  158 815,39 Kč  

  spotřeba energie      682 744,10 Kč  
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  opravy, udržování  70 892,00 Kč  

  cestovné  1 678,00 Kč  

  ostatní služby  1 092 864,77 Kč  

  mzdové náklady   3 838 168,00 Kč  

  zák. sociální pojištění   1 261 483,00 Kč  

  ostatní sociální pojištění      16 532,00  Kč 

  zákonné sociální náklady  175 150,25 Kč  

  odpisy  59 274,00 Kč  

                 náklady z drobného dlouhodob. majetku     11 227,00 Kč  

 

Hospodářský výsledek I. pololetí  1 034 978,49 Kč   

  

 

12) 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.  

  

13) 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.  

  

  

14) Schválení výroční zprávy  

Výroční zpráva byla schválena na poradě pracovníků domova mládeže dne 6. 10. 2022. 

Veřejnosti je výroční zpráva dostupná na webových stránkách, případně v písemné 

podobě na sekretariátu domova mládeže. 
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Příloha č. 1 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

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

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 2 

 

Nově zahájené projekty: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ v projektu  
- příjemce/partner 

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

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle projektu 
 

Období 
realizace  
 

       

       

 

Projekty již v realizaci: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

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

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

Nové 
zkušenosti 
domova 
mládeže 

Výzva Šablony II. 
/ Národní 
veřejné zdroje 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014148 Příjemce 128.856,00 Kč Zlepšení kvality 
vzdělávání a 
výsledků žáků 
v klíčových 
kompetencích 

1. 9. 2019 – 
28. 2. 2022 

       

 

 

 

 


