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Plán práce výchovných skupin 
 
1. Pedagogickou prací bude vytvořeno příznivé prostředí pro navázání vztahů důvěry nejen mezi 

samotnými žáky, ale i mezi žáky a vychovateli. 

2. Za rozhodující východisko ve výchovném procesu domova mládeže považujeme individuální 
přístup k osobnosti žáka, k jeho zájmům a potřebám s ohledem na jeho mentalitu. 

3. Žáci budou vedeni k dodržování pořádku, čistoty a hygieny pravidelnými kontrolami. 
4. Žáci budou vedeni k odpovědnosti za své činy a chování, zvláště pak k dodržování řádu 

domova mládeže. 

5. Podstatou vedení výchovné skupiny bude demokratický styl práce s přímou a otevřenou 
komunikací. 

6. Pedagogické působení bude zaměřeno na adaptaci žáků prvních ročníků, nově příchozích a 
zejména žáky s výchovnými a prospěchovými problémy. 

7. Účelem domova mládeže je vést žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou 
zájmových činností. 

8. Prioritní činností výchovné skupiny je příprava na výuku, režim dne bude obsahovat nejen tyto 

aktivity, ale i volnočasové aktivity vedoucí k celkovému rozvoji osobnosti.  

 

Charakteristika výchovné skupiny  
 

Žáci jsou rozděleni do 7 výchovných skupin. 

 
 

Rozdělení žáků podle příslušnosti ke škole: 
 

Střední průmyslová škola:      53 žáků 

Gymnázium:        4 žáci 
Střední umělecká škola varhanářská:     7 žáků 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola:   105 žáků  
   

 

Rozdělení žáků podle pohlaví: 
 

dívky          128 
chlapci         41  
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Sociální prevence 
 

1. Plán činností domova mládeže navazuje na školní vzdělávací program domova mládeže a 

minimální preventivní program. 

2. Výchovné působení se zaměří na sledování rodinných poměrů, postavení žáka ve skupině a 
trávení jejich volného času. 

3. Dostatečnou nabídkou volnočasových aktivit budou vytvořeny podmínky pro prevenci užívání 
návykových látek, kriminality a jiných výchovných problémů. 

4. V oblasti prevence výchovných a výukových problémů žáků bude úzká spolupráce 

s pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli a rovněž se zákonnými zástupci. 
5. Individuální přístup a pravidelné rozhovory se žáky budou zaměřeny na pochopení rodinných 

poměrů, charakteru osobnosti žáka, jeho osobní náhled na svět. Tento přístup bude přispívat 
k rozvoji vyrovnané osobnosti žáka a pomůže mu v orientaci ve složitých životních situacích. 

6. Výchovný přístup bude důsledně dbát na dodržování pravidel slušného a spravedlivého 
jednání. 

 

Zájmová činnost 
 

Tento plán je rámcový a během roku bude aktualizován. 
 

Průběžně po celý školní rok: 

• využívání možností poskytující zařízení školy (tělocvična, venkovní sportoviště) 

• využívání možností poskytující zařízení domova mládeže 

• využívání možností poskytující zařízení města 

• společenské hry, Xbox 

• nabídka kroužků: volejbal, stolní tenis, kreativní tvoření, vaření, fitness, sportovně-

turistický, hudební kroužek, zpívání s klavírem, hra na kytaru, klavír, flétnu, muzikoterapie, 
kondiční cvičení, kroužek deskových her, knihovna, čtenářský kroužek, kronikář DM, filmový 

a divadelní klub, doučovací kroužek, Zásobník - vytváření profesního portfolia pro práci 
s dětmi a mládeží, kroužek ručních prací 

• cyklus pravidelných aktivit v rámci: 

podpory čtenářské dovednosti: „KNIHOMOLKY“ 

vedení kroniky DM 
cyklus setkávání se s profesemi: INSPIRATIVNÍ LIDÉ 

Pomůžu Ti, podpořím Tě! program v rámci podpory dobrých vztahů v kolektivech 
Takový byl měsíc...ve zpětné vazbě studentů 

fotogalerie: Nej fotka... 
relaxační aktivity a techniky (dýchací a uvolňovací techniky, práce se stresem, tvoření) 

moje talenty: jak poznat svůj osobní talent, nadání? 

projekt Včas a akorát II.: Dětský volnočasový klub Skřítek 
vytváření programů a účast v rámci charitativních a dobrovolnických aktivit 

 
Září:                                                                               

• seznámení s Vnitřním řádem domova mládeže, provozními řády a dodržováním 

bezpečnosti, ochraně zdraví a o požární ochraně 

• poznávání města, rozhledna Cvilín 

• cvilínské schody - běh  

• zahájení činnosti kroužků   

• seznamovací grilování    

• Odkud jsme? – mapa ČR 

• strom z dlaní – seznámení s novými žáky 

• nabídka pravidelné zájmové činnosti a mimoškolních aktivit v domově mládeže  

• Jaké to je být na vysoké škole? Pohledem absolventky SPgŠ a SZŠ  

• zahájení činnosti doučovacího a volnočasového klubu v DM 

• dobrovolnictví má smysl -nabídka dobrovolnických aktivit  

• návštěva městské knihovny - knihovna jako zdroj 
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• Jaké je město, kde studuji? 

• procházka po cvilínských pěšinách s komentovanou prohlídkou kostela Panny Marie 
Sedmibolestné  

• Dialog: Komunální volby u Vás: Které téma má potenciál v obci, kde žiji? 

• Krnov je město, kde studuji: 5 tipů na výlety po Krnově 

• Nenech to být! Pomůžu Ti, podpořím Tě! - cílem je, aby každý žák o Nenech to být věděl, 

nebál se ozvat a vždy tu pro něj někdo byl 

• Dialog: Studenti v době korona virové- nahlédnutí do změn, které způsobila pandemie 
Covid 19 v oblasti studia, bydlení, zdraví i jejich duševní pohody 

• Pojďme se poznat (zažít odpoledne spolu)  

• Inspirativní lidé: MILOŠ MACOUREK: Pohádky 

• tvořivé dílny a pracovní brigády k úpravě okolí DM 

• zahájení tanečních kurzů  

 
Říjen: 

• vycházka do Chářovského parku 

• návštěva kynologického svazu 

• účast na akci 10 000 kroků ke zdraví 

• běh kolem Balatonu 

• strom z dlaní 

• úklid kolem domova mládeže 

• turnaj ve florbalu 

• vědomostní kvíz 

• zahájení sbírky hraček pro dětské oddělení nemocnice v Krnově 

• návštěva bowlingu 

• zahájení pravidelné činnosti zájmových kroužků v DM 

• Jaké to je být na vysoké škole? Pohledem absolventky SPgŠ a SZŠ  

• Pasování 2021- slavnostní program k přivítání a uvedení do studentského života 

• Jak chutná odpoledne-spolu v kuchyni 

• Nejste v tom sami: odpoledne s klienty chráněného bydlení Harmonie  

• Studentské kino- povinná četba k maturitě ve filmu 

• Noc literatury 2022 (v Městské knihovně Krnov) 

• nejúčinnější techniky učení 

• Barevný život: znáte barvy roku 2022? Co všechno má vliv na naši duševní pohodu? 

• Inspirativní lidé: UČITELKA V MŠ 

• Nesedím-sousedím: Na čem opravdu záleží? Dobré vztahy na střední.  

• Spolu na výstavu do Flemmichovy vily 

 
Listopad: 

•  návštěva Wellness centra v Bruntálu 

•  karaoke 

•  stone painting – malování na kamínky 

•  hry, hlavolamy 

•  Halloween na domově mládeže  

•  výroba vánočních filigránů do oken 

•  Moje cesta on-line prostorem - beseda  s Karlou Špaltovou 

•  podzimní rukodělné tvoření 

•  Předvánoční bazárek 

•  Literární večer: Kniha v mém životě 

•  Mandala: magický kruh, tečkované mandaly 

•  Inspirativní lidé: Zátopkovi, CHEMIČKA 

•  Studentské kino - maturitní četba ve filmech, společný rozbor  

•  Kurz sebeobrany 

•  Dívčí beauty večer  

•  Vánoční inspirace: spolu na výstavu adventních věnců a vánočních dekorací 

•  Gaudeamus igitur - příběh studentské hymny (Stužkování 4. ročníků) 

•  Zapalme spolu svíčku za: společná večerní procházka na Cvilín 
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•  Nejkrásnější a nejchutnější dýně - společné tvoření, Šípkový podzim a čaj 

•  Halloweenská stezka odvahy - Strašidýlkování, výroba kostýmů 

• Tvořivá dílna - Krmítko 
 

Prosinec: 
 

•  vánoční výzdoba, včetně zdobení vánočního stromečku 

•  pečení cukroví 

•  mikulášská nadílka pro děti z DD Lichnov 

•  sbírka hraček pro děti dětského oddělení nemocnice v Krnově 

•  slavnostní vánoční večeře  

•  vánoční turnaj ve sportovních disciplínách  

•  vánoční jarmark, setkání a zpěv pod vánočním stromem 

•  vánoční tvořivé dílny 

•  Studentské kino - maturitní četba ve filmech, společný rozbor díla 

•  „Ve prospěch dětí“ - studentská dobročinná sbírka 

•  Inspirativní lidé: DENTISTKA 

•  10 studijních tipů na vánoční svátky 

•  Inspirativní lidé: „PĚSTOUNKA“ 

•  Filmový večer: Vánoční příběh 

•  Vánoce v Krnově a v Opavě: společně zažít vánoční atmosféru i nákupy 

•  „Betlémské světlo“- neobvyklá vánoční setkání, posezení a zpívání s dětmi pro seniory 

•  Společný klubový večer: Vánoční příběh s poselstvím 

 
Leden: 

•  turnaj ve stolním fotbale 

•  vycházka od zimní přírody - hry na sněhu 

•  bowling 

•  šipky – herna Cobra Krnov 

•  zimní grilování 

•  volejbalový novoroční turnaj 

•  Pomáháme s organizací: Tříkrálové sbírky - ve spolupráci s Charitou Krnov  

•  Studentské kino - maturitní četba ve filmu 

•  Kino ART: Svobodné děti 

•  Návštěva Flemmichovy vily 

•  Inspirativní lidé: MÁMA (pozvání a posezení s rodiči v DM) 

•  Hudba pomáhá k...hudba v mém životě 

•  Knihomolky - literární večer 

•  Inspirativní lidé: VÝTVARNICE 

•  Expedice- místo, odkud pocházím, společné zábavné večery 

•  Spolu na kuželky 

•  Zimní Tour de Krnov (poznávací odpoledne, s pozváním na čajový obřad) 

 
Únor: 

•   Valentýn na domově mládeže 

•   turnaj v sálové kopané 

•   logické soutěže, výroba hlavolamu 

•   večerní lyžování na Vraclávku 

•   návštěva solné jeskyně 

•   Inspirativní lidé: ZMRZLINÁŘKA 

•   Můj talent - příběhy o hledání a nalézání talentu 

•   Tančírna: nácvik společného tance (zahájení)  

•   Veselá věda - odpoledne zábavných skorovědeckých pokusů s učitelkou MŠ 

•   Mozkohrátky: zábavné výzvy nejen pro mozek   

•   Kino ART: V síti, diskuzní fórum 

•   Inspirativní lidé: MILOŠ ZAPLETAL: Rok malých příležitostí, Hra v mém životě 

•   Návštěva wellness v Bruntále 
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•   Expedice - spolu do krnovské synagogy (komentovaná prohlídka) 

•   Voda zboží nebo Dar Boží? ekologické fórum  

•   Valentýnské odpoledne: s přípravou pohoštění a karaoke 
 

Březen: 

•  turnaj v kolotoči – stolní tenis 

•  tvorba velikonoční výzdoby 

•  beseda s preventistou PČR 

•  turnaj ve florbalu 

•  úklid kolem domova mládeže 

•  návštěva řemeslného pivovaru 

•  gymnasttest – posílení pohybových schopností 

•  výroba filigránů na velikonoční výzdobu 

•  Inspirativní lidé: LÉKAŘ 

•  Inspirativní lidé: Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce 

•  Divadélko- společná návštěva studentského divadelního představení 

•  „Holúbek na jaře“ - kulturní pásmo pro seniory v DpS Krnov, ve Slunečnici 

•  Spolu na výstavu do Flemmichovy vily 

•  Čtenářská dílna: Iwona Chmielewska 

•  Jarní tvořivé dílničky 

•  Společný výlet: Z Opavy do Keni: Máma lvice Elsy byla z Opavy! 

•  Workshop: Děti se SVP v MŠ 

•  Mozkohrátky - hrátky s pamětí v různých stupních obtížnosti 

•  Jak chutná odpoledne - Malinový dort 

•  Knihy, které nás ovlivnily  
 

Duben: 

•  vycházka do jarní přírody, rybník Balaton 

•  soutěž v šikovnosti 

•  běh – cvilínské schody 

•  soutěž Kdo je kdo? nebo Co je co?  

•  beseda s výživovou poradkyní 

•  Inspirativní lidé: JAN (Mé dětství za zdmi ústavu) 

•  Pomáháme s organizací: Pomozte dětem - Peříčkový týden 

•  Můj maturitní projekt - prezentace projektů 

•  Rizika virtuální komunikace a kyberšikana - setkání s Karlou Špaltovou (PČR) 

•  Art kino - spolu na film, večerní procházka Krnovem s posezením 

•  Jak na stres: seznamte se s Mindfullnes  

•  Velikonoční tvoření: velikonoční kraslice 

•  Seznamte se prosím: Hudba v mém srdci 

•  Zachraň si život: bezpečnost v silničním provoze 

•  Jak chutná odpoledne: příprava narozenin 

•  Vytváříme mapu zajímavých míst v Krnově - studentská pocitová mapa 

•  Den Země Matka příroda (Julia Roberts mluví za přírodu), společný úklid vybrané lokality 

•  Návštěva Slezského zemského muzea v Krnově 
 

Květen: 

•  turnaj v plážovém volejbale 

•  opékání špekáčků s kytarou 

•  turnaj v piškvorkách 

•  Kdo si hraje, nezlobí – hry, hlavolamy, Stepmánie 

•  vycházka do Chářovského parku 

•  Inspirativní lidé: PEJSKAŘI 

•  Večerní studentské „Autokino“ 

•  Kurz první pomoci: prezentace oboru Praktická sestra 

•  Inspirativní lidé: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK KARAVANU 

•  Setkání u Petrovického rybníka 
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•  Spolu na výstavu do Flemmichovy vily 

•  Rozkvetlý Krnov - vyfoť svůj strom 

•  Zážitkový les- LESNÍ PEDAGOGIKA a její význam 

•  Letní kino v zahradě DM 
•  Krnov tour: Piknik v Chářovském parku 

•  Jací jsme? Přátelské setkání se seniory v krnovském DpS, s kulturním programem 

•  Zvířecí hrdinové - připravujeme program pro děti  

 

Červen: 

• dětský den – hry, opékání 

• turnaj ve fotbale 

• úklid kolem domova mládeže 

• vycházka na Ježník – Ježkův palouček 

• návštěva rozhledny v Úvalně, zrcadlové bludiště 

• návštěva koupaliště v Krnově 

• Stanování je prima 

• Neobvyklá místa v Krnově s příběhem, Krnovu s láskou - loučíme se na prázdniny 

• Expedice- Spolu na krnovské věže 

• Nenech to být -Den hrdiny, červnový festival v areálu DM k ukončení škol. roku, párty 

• Jak chutná odpoledne- grilování, pozvání třídních učitelů 

• Inspirativní lidé: Můj třídní učitel 

• Tančírna: Zatancujte si s námi 
 

  
 

 

 

 


