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ŠVP Domov mládeže – Roztoky
listopad 2016

Domov mládeže při TCP konzervatoři, z. ú.,
Smetanova 1310, 25263 Roztoky

Zřizovatel: TCP – konzervatoř, z. ú.
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1. Charakteristika domova mládeže
Domov mládeže poskytuje ubytování mimopražským žákům konzervatoře TCP, z. ú.
Ubytovací zařízení bylo vybudováno v kritické situaci v roce 2005, kdy se v Praze radikálně
snížila možnost pro ubytování 12 – 15letých: pro dívky - v ne dostatečném počtu, pouze 2
možnosti, pro chlapce – žádná.
Kapacita je 21 lůžek – požadavky na ubytování všech mimopražských, bohužel, neuspokojí.
Z těchto důvodů mají přednost žáci mladších ročníků, taedy 1. – 4. ročník a rodiče i žáci jsou
srozuměni s tím, že dívky od 5. ročníku budou ubytováni jinde (máme vytipovány 3 zařízení,
které našim žákům vyhovují). U chlapců je situace jiná – ani pro 15leté a starší není v Praze
vhodné ubytovací zařízení, zůstávají v Roztokách.
Z vlastní iniciativy, ve spolupráci s rodiči a Nadací tanec a divadlo, zajišťuje vedení
konzervatoře další možnosti pro žáky téměř zletilé a zletilé.

2. Výchovně vzdělávací cíle
Výchovné cíle:
Žáci tráví většinu času ve škole, a to včetně času na rehabilitaci, masáže a plavání: odjezd do
školy: 7,00 hodin, příjezd: mezi 18,00 a 19,00 hodin. Prostor pro vzdělání a výchovu je
minimální.
Vychovatelé využívají čas k rozvíjení možných kompetencí a výchovných cílů, navazují tak
na výchovně vzdělávací proces školní výuky:
- kompetence k učení
- kompetence k smysluplnému využívání času
- sociální a interpersonální kompetence
- kompetence k řešení problému
- kompetence pro komunikaci s dospělými
Dále jsou to cíle, které vedou ke zkvalitnění osobnosti každého žáka:
- péče a starost o osobní vlastnictví, vztah k majetku spolubydlících
- respekt k soukromí vlastnímu i spolubydlících
- hygienické návyky, stolování
- dodržování společné úmluvy chování a jednání dle vnitřního řádu
- starost a péče o společný majetek
Vzdělávací cíle:
A/ Čas před večeří využívají pro hru na hudební nástroj – koordinaci v týdnu organizuje
vychovatel, tento čas musí žáci také využít na přípravu pro praktické předměty (praní, úprava
kostýmů, úprava špiček apod.) – mohou požádat vychovatele o pomoc a radu. V tomto čase
také mohou jít do banky či nákup samostatně – nutno oznámit vychovateli.
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B/ Dle řádu mají žáci vymezen čas na přípravu v teoretických předmětech na další vyučovací
den vždy 20,00 – 21,00 hodin.
Příprava je individuální nebo ve skupinách.
Dle studijních výsledků jsou pak žáci diferencováni:
- při dobrých výsledcích: samostatná příprava s možností obrátit se na vychovatele o
radu a pomoc
- při zhoršení či nutné pomoci (disleksie): ve spolupráci s vychovatelem
- po dohodě se studenty pak 1x v týdnu např. anglická konverzace apod.
C/ Těsně po 21. hodině vychovatel zkontroluje pořádek na pokojích a splnění přípravy na
další den.
D/ Ve zvláštním režimu se odehrávají víkendy, pokud akce konzervatoře vyžadují bydlení a
stravování i přes víkend, rodiče musí být prostřednictvím vedení včas informování, nebo
naopak, rodiče musí informovat vedení konzervatoře, že žák zůstává přes víkend (žáci ze
vzdálených destinací, cizinci, sirotci). Volný čas, kterého je více, je rozdělen na čas
odpočinku a osobní volno + organizované činnosti: výlet, pobyt na hřišti, práce na zahradě,
některé jsou již „tradiční“: společné grilování, zdobení vánoční hrušky, výlov kaprů…

3. Materiální podmínky
Vybavení:
počet ložnic celkem
3 lůžkových
4 lůžkových
společenské místnosti

6
3
3
3

Žáci mají k dispozici terasu a zahradu, možnost samostatného vaření, pračku, sušičku,
internetové připojení, počítač a tiskárnu.

4. Personální podmínky
Vychovatelé: Ing. Antonín Schneider, pedagog TCP (řidič)
PhDr. Vlasta Schneiderová, ředitel TCP (zdravotník, řidič)
Mgr. Alena Křížová, učitelka ZŠ, externí pracovník
Uklízečka: Monika Ilková
Řidič: František Pražák

5. Ekonomické podmínky
Náklady na provoz hradí z 50% dotace státu, z 50% Nadace tanec a divadlo. Stravné hradí
každý ubytovaný žák prostřednictvím zákonného zástupce. Nadace tanec a divadlo přispívá
6,-Kč na každou večeři.
Zpracovala: PhDr Vlasta Schneiderová, ředitel

