
 

 
 
 
 

HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY ÚSEKU VMV 
na školní rok 2021 -2022 

 
 
 
- Aktivním působením všech výchovných pracovníků domova mládeže utvářet životní styl 

svěřenců tak, aby byli připraveni po ukončení vzdělávacího procesu na VOŠ,SŠ, COP 
zapojit se samostatně do praktického života na trhu práce. 

- Docílit stav, aby svěřenci co nejefektivněji využívali svůj volný čas k dosažení 
harmonického rozvoje osobnosti. 

- Poskytnout všem svěřencům všestrannou pomoc a vytvořit jim nejlepší možně podmínky 
při přípravě na vyučování, průběžnou kontrolu a vyhodnocováním jejich studijních a 
odborných výsledků. Na základě zjištěného stavu vyvozovat adekvátní opatření  

- Organizovat akce na DM tak, aby do mimoškolní činnosti byl zapojen maximální počet 
svěřenců, aby se sami podíleli na přípravě a náplni týdenních plánů. 

- Systematicky vést svěřence k dodržování kázně a pořádku, dobrých vztahů k ostatním 
spolubydlícím a výchovným pracovníkům, včetně vztahů k ubytovacímu zařízení a 
vybavení DM. 

- Docílit stav, aby svěřenci uvědoměle dbali na údržbu zařízení DM. 
- Přijmout a realizovat účinná opatření k zabránění požívání alkoholických nápojů a jiných 

návykových či omamných látek. 
- Preventivně působit na svěřence v oblasti proti alkoholismu, toxikománii a kouření. 
- Na úseku zájmové činnosti se zaměřit na problematiku environmentální výchovy a 

životního prostředí, alkoholismu, toxikománie, sexuální výchovy, boje proti kouření a 
preventivní činnost v boji proti nemoci AIDS. 

- Zapojit všechny vychovatele do práce zájmových útvarů. Tuto jejich činnost pravidelně 
kontrolovat a vyhodnocovat. 

- Vychovatelé mezi žáky mají za úkol vyhledávat talenty v různých zájmových a sportovních 
oblastech a jejich zapojení do vyhlašovaných soutěží. 

- Zkvalitnit celkovou úroveň činnosti Domovní rady, řešit aktuální problémy a potřeby DM. 
- Průběžně plnit plán kontrolní a hospitační činnosti vedoucího vychovatele. 
- Zkvalitnit úroveň spolupráce s jednotlivými úseky VOŠ,SŠ, COP s důrazem na spolupráci 

„pedagogických trojek“. 
- Zajistit odborný růst výchovných pracovníků a zkvalitňovat podmínky a životní prostředí 

potřebné pro výkon povolání. 
- Zajistit spolupráci vychovatelů se školním psychologem, příprava koncipovaných    
      programů pro žáky 1. ročníků.            
- V co největší míře se zaměřit na práci se žáky 1. ročníků a jejich zapojení do všech činností 

na domově mládeže. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ 
ČINNOSTI NA ÚSEKU VMV  

pro školní rok 2021 – 2022 
 

Září 
Seznámení žáků s vnitřním řádem DM, režimem dne, bezpečnostními předpisy. 
Zabezpečí: ročníkový vychovatel 
Provedení průzkumu mezi žáky ohledně jejich zájmů a činností v zájmových útvarech. 
Zabezpečí: ročníkový vychovatel 
 
Říjen 
Zahájení činnosti zájmových útvarů - basketbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis, sálová 
kopaná, florbal, posilovna, tenis, kopaná, bowling. 
Zabezpečí: vedoucí zájmových útvarů 
Zahájení tanečního kurzu  
Zabezpečí: vychovatelé z 1. a 2. ročníků a Včeláková V. 
Zahájení nových aktivit a společenských her 
Podzimní úklid venkovních prostorů DM. 
Zabezpečí: ročníkový vychovatel 
Obnovení, prodloužení platnosti smluv o pronájmu sportovního zařízení. 
Zabezpečí: Bc. Kincová P. 
 
Listopad 
Turnaj v bowlingu 
Zabezpečí: Včelákova V. a Čančurová V. 
Pokračování tanečních kurzů 
Příprava hmotného investičního majetku k provedení inventur. 
Zabezpečí: Bc. Kincová P. 
Plnění akcí vyplývajících z plánu kulturních a sportovních akci 
Zabezpečí: Hošek M., Včeláková V., Poláková J. 
Pokračování zájmových a sportovních kroužků   
Turnaj basketbal, šipky 
Zabezpečí: Hošek M., Wallová I. 
Podzimní úklid okolí DM - dle přidělených úseků. 
Zabezpečí: ročníkový vychovatel 
 
Prosinec 
Pokračování zájmových a sportovních kroužků na DM 
Vánoční výzdoba DM. 
Zabezpečí: Čančurová V., Včeláková V. 
Plnění akcí vyplývajících z plánu kulturních a sportovních akcí. 
Zabezpečí:  Včeláková V. a Hošek M. 
Turnaj ve volejbale 
Zabezpečí: Wallová I., Čančurová V. 



 

 
 
 
Leden 
Plnění akcí vyplývajících z plánu kulturních a sportovních akcí. 
Zabezpečí: Bc. Kincová P. 
Pokračování zájmových a sportovních kroužků na DM  
Zabezpečí: Bc. Komárková L. 
Turnaj basketbal a vybíjená 
Zajistí: Wallová I., Čančurová V. 
 
Únor 
Turnaj ve florbale - tělocvična COP 
Zabezpečí: Bc. Macillis M., Poláková J. 
Plnění akcí vyplývajících z plánu kulturních a sportovních akcí. 
Zabezpečí: Bc. Kincová P. 
Pokračování zájmových a sportovních kroužků na DM 
Turnaj v šipkách 
Zabezpečí: Bc. Komárková L., Bc. Macillis M. 
 
Březen 
Pokračování zájmových a sportovních kroužků na DM 
Turnaje míčových her  
Zabezpečí: Wallová I., Bc. Komárková L. 
 
Duben  
Pokračování zájmových a sportovních kroužků na DM 
Jarní úklid okolí DM - dle rozpisu úseků 
Zabezpečí: ročníkový vychovatel 
Charitativní akce “Sluníčkový den“ 
Zajistí: Včeláková V. 
Účast na akcích (běh Táborem)  
Zabezpečí: Hošek M., Poláková J. 
  
Květen 
Pokračování zájmových a sportovních kroužků na DM 
Pomoc při přípravě a složení státních maturit u 4. ročníků 
Zabezpečí: vychovatelé 4. ročníků 
Návštěva Kozího Hrádku - sportovní hry 
Zajistí: Včeláková V., Bc. Komárková L.,  
Výlet – turistika. 
Zajistí: Včeláková V., Bc. Komárková L. 
 
Červen 
Zabezpečení podmínek pro přípravu na závěrečné zkoušky žáků VOŠ,SŠ, COP.  
Zabezpečí: ročníkový vychovatel 
Účast na akcích (noční běh), zajistí: Hošek M., Poláková J. 
Poznávací výlet, turistika, zajistí: Včeláková V., Bc. Macillis M. 
Sportovní odpoledne na Soukeníku (opékání špekáčků), zajistí: ročníkový vychovatel 



 

 
 
FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ VYCHOVATELŮ 

 
Hošek Miroslav                              1.patro pavilon    H 
Bc. Komárková Lenka                          2.patro pavilon    H 
Čančurová Vladislava                                     3.patro pavilon    H 
Poláková Jolana                                      4.patro pavilon    H 
 
Bc. Kincová Petra     1.patro pavilon    G  
Wallová Ivana                                             2.patro pavilon    G 
Bc. Macillis Matěj                               3.patro pavilon    G  
Včeláková Věra                            4.patro pavilon    G 
 
Ševčík František                6.a 7.patro pavilon  K    
  
 
 
 
 
ÚKOLY JIMIŽ JSOU VYCHOVATELÉ POVĚŘENI: 
 
 
Zástupce vedoucího úseku pavilon K:                   Ševčík František 
 
Asistentka                        Poláková Jolana 
 
Kulturní referent + ruční práce               Včeláková Věra 
 
Sportovní referent:                Čančurová Vladislava 
 
Administrativa:                Bc. Komárková Lenka 
 
Sklad prádla + administrativa:   Bc. Komárková Lenka 
 
IT + Kroužek AJ                                             Bc. Macillis Matěj 
  
Sklad sportovního materiálu   Hošek Miroslav 
 
Loděnice:      Bc. Kincová Petra 
 
Údržba sportovního areálu:   Hošek Miroslav 
                                                                                   Bc. Macillis Matěj 
                                                                                   Wallová Ivana 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ A ODPOVÉDNOST ZA NĚ: 
 
 
Domovní rada:                      Včeláková Věra 
 
Míčové hry:                        Wallová Ivana, Čančurová Vladislava 
 
Administrativa DM:                                 Bc. Kincová Petra, Poláková Jolana 
 
Kultura + ruční práce:                             Včeláková Věra                                             
                                              
SVP, komunikace s asistenty pedag. :    Čančurová Vladislava 
 
Sklad prádla + administrativa:               Bc. Komárková Lenka 
 
IT + AJ :                                                    Bc. Macillis Matěj                                             
               
Bowling:                       Včeláková Věra, Čančurová Vladislava 
 
Fitness posilovna:                      Hošek Miroslav, Bc. Macillis Matěj 
                                                
                                                 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


