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                                      ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 

 

 

 

 

 
   1. Personální obsazení 

   2. Rozpis služeb vychovatelů 

   3. Organizace školního roku 

   4. Vnitřní řád DM 

   5. Režim dne DM 

   6. Vnitřní řád a Režim dne žáků RFA    

   7. Celoroční plán akcí na DM 

 

 

 



 

   1. Personální obsazení Domova mládeže: 

 

   Zedník Miroslav                            zást.řed.pro VMV 

   Sobková Bohuslava                     vychovatelka 

   Hrdličková Hana                          vychovatelka 

   Draská Jiřina                                vychovatelka 

   Tůmová Lenka                              vychovatelka 

   Šašková Petra                              vychovatelka  

   Műllerová Pavla                            vychovatelka 

   Knapová Romana                         vychovatelka 

   Hrdinová Milana                            vychovatelka 

   Štýsová Aneta                               vychovatelka 

   Kasalová Hana                              vychovatelka  

                                    

 

   Jirotová Lenka                                as.  pedagoga (noční vychovatelka) 

   Štroblová Marcela                          as.   pedagoga (noční vychovatelka) 

 

 

   Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti vychovatelů:        31 hodin 

 

   Stanovený počet žáků ve VS:           max. 32 žáci 

 

   Služby vychovatelů jsou stanoveny podle harmonogramu. 

 

   Pravidelná pracovní doba vychovatelů je odpolední směna v délce 7,75 hodiny.   

   Směnu vykonávají v pracovních dnech, převážně od pondělí do čtvrtka, tj. ve   

   dnech, kdy jsou ubytovaní žáci přítomni v odpoledních hodinách na DM. V pátek,  

   popř. v jiný poslední pracovní den v týdnu, kdy žáci odjíždí z DM, vykonávají vychovatelé   

   ranní směnu. 

   Dále zajišťují dle rozpisu následující služby: 

   1 – noční směna                                    22,00 – 06,00                          8 hodin 

         (as. pedagoga)      

 

   N – příjezdová služba v neděli              18,00 – 22,00                           4 hodiny    

 

 

   P – páteční odjezdová služba                07,45 – 16,00                     7,75 hodiny     

 

   Zástupce ředitele – pružná pracovní doba 8 hodin. 

 

   

 

 

 



 Personální obsazení DM pro Regionální fotbalovou akademii: 

 

   Počet žáků ve skupině                        24 žáků 

 

   Tůma Martin                            vychovatel 

   Hepfelová Kateřina                  vychovatelka 

   Prchalová Hana                       vychovatelka 

    

 Personální obsazení DM pro KA FC Viktoria Plzeň – odloučené pracoviště v Severní věží 

stadionu ve Štruncových sadech: 

 

   Zoubková Marta                       vychovatelka 

   Tauš Pavel                                vychovatel 

   Batelka Ivo                                vychovatel 

    

Vychovatelé u žáků RFA a KA pracují ve střídavých týdenních směnách dle rozpisu 

služeb: 

 

    ranní službu                                                06,00 - 14,00                         8 hodin      

    odpolední službu                                        14,00 - 22,00                          8 hodin  

    noční službu                                                22,00 - 06,00                         8 hodin 

 

   Dále zajišťují dle rozpisu služeb: 

 

   příjezdovou službu (v den příjezdu žáků na DM)                 18,00 - 06,00         12 hodin 

   odjezdovou službu (v den odjezdu žáků z DM)                    06,00 - 16,00         10 hodin 

 

Práce vychovatele se skládá z přímé a nepřímé výchovné činnosti. Rozsah přímé a 

nepřímé výchovné činnosti stanoví ředitel SOUE Plzeň dle Nařízení vlády č. 75 ze dne 

26.ledna 2005. 


