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AKTIVITY V RÁMCI DOMOVA MLÁDEŽE I MIMO NĚJ

SEZNAMOVÁK
V úvodu září proběhlo seznamovací odpoledne
s názvem "Seznamovák". V rámci celého odpoledne
se měli možnost nově ubytovaní seznámit mezi
sebou, vychovateli a prostředím, kde v následujících
letech budou žít

EKOTÝM
V září proběhla první schůzka Ekotýmu.
Byly diskutovány možnosti a následně navrženy
požadavky ke koupi nádob k třídění odpadů

KERAMICKÝ KROUŽEK
Koncem září jsme zahájili keramický kroužek.
O činnost této aktivity jevilo mnoho žáků zájem.
Proto byl kroužek rozplánován do několika
dnů v každém týdnu, abychom uspokojili všechny
přihlášené ubytované žáky

MOZAIKA
V projektu Mozaika pracujeme průběžně celý
podzim, Minimálně jednou týdně tak mají možnost
ubytovaní navštívit keramickou dílnu, kde tvoří
mozaikové výrobky dle vlastní fantazie
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KYTIČKY
Dne 29. 9. 2021 proběhl 25. Ročník celonárodní sbírky
Český den proti rakovině.
Lidé byli příjemní a ochotni přispět na boj proti
rakovině. Zúčastnilo se 7 žáků z druhých ročníků,
kteří svým dobrým přístupem prodali 450 kytiček

KERAMICKÁ KROUŽEK
V průběhu celého podzimu měli ubytovaní možnost
navštívit keramický kroužek, kde tvořili výrobky
dle vlastní fantazie. Vypalování pak proběhlo
v zednickém POLYGONU, kde máme umístěnou pec

BAREVNÉ HEDVÁBÍ
Desítka ubytovaných si zpříjemnila podzimní
sychravý večer barvením hedvábných šátků.
Tyto výrobky si žáci odnesli domů - nejčastěji jako
dárek pro své blízké

HALLOWENSKÉ DÝNĚ
Celkem se do výroby originálních výtvorů zapojilo
25 ubytovaných.
Dýně byly zakoupeny z projektu POSUŇ SE!
Do hlasování se zapojilo více než 70 hlasujících
a vítězkami se staly sestry Eva a Marie Stuhárovy
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VOŇAVÉ SOLI
Celý Domov mládeže jednoho dne provoněl.
Nabídli jsme totiž ubytovaným výrobu voňavých solí
do koupele. Do tvorby se zapojila především děvčata,
které svými nápady vyrobily krásné sklenice
naplněné barevnými vonnými krystalky soli

MÝDLA PRO VOŠ A VŠ
Klubové odpoledne - projekt POSUŇ SE a zapojení
10 studentů z VŠ kolejí. Celé odpoledne se tak neslo
v mezinárodním duchu, protože větší část
zapojených studentů byla převážně z východu Evropy

PALAČINKY
Z projektu POSUŇ SE bylo hrazené sladké odpoledne
na začátku listopadu. Během pochmurného
dušičkového počasí si tak ubytovaní zvedli náladu
díky vlastnoručně udělaným sladkým dezertům

VÝROBA SVÍČEK
Dne 23. listopadu vyráběli ubytovaní vonné a voňavé
svíčky. Část výrobků si odnesli domů jako dárky
pro rodiče a blízké, druhá část bude na prodej
během Vánočního jarmarku DM dne 15. prosince 2021
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LITÉ VÁNOCE
Z projektu Posuň se v rámci klubového odpoledne
uskutečnila akce Nalité vánoce. V předvánočním čase
si účastnici z předlitých tvarů udělali na vánoce
andílka a svícen ve tvaru koule. Výrobky se vyvedly
a tím vzrostl i zájem o keramický kroužek

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradičně jsme v prosinci vyrazili do MŠ Šrámkova
v Brně na Lesné, abychom s našimi ubytovanými žáky
uspořádali mikulášskou besídku a dopolední
výtvarný program pro přibližně 50 dětí

VÁNOČNÍ VĚNCOVÁNÍ
S příchodem adventu jsme v rámci výtvarného
kroužku nabídli žákům možnost vyrobit si a odnést
domů vánoční věnečky. Zájem byl vysoký a hotové
věnečky - ty by se daly prodávat na trzích

VÁNOČNÍ JARMARK
Kalendářní rok jsme zakončili tradičním Vánočním
jarmarkem. Návštěvníci si tak mohli vybrat z pestré
nabídky svíček, mýdel, keramických výrobků nebo
solí do koupele. Všechny produkty byly ručně
vyrobeny našimi ubytovanými v rámci volnočasových
aktivit.
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JUMPPARK BRNO
V říjnu se přihlásilo 10 ubytovaných k návštěvě
JumpParku v Brně. Dvě a půl hodiny v tomto
zábavním centru využili chlapci i dívky naplno
a nechávali se unést možnostmi trampolín,
kde si vyzkoušeli různé skoky a triky ve vzduchu

STOLNÍ TENIS
Dne 19. 10. 2021 – podzimní pingpongový turnaj DM
1. místo – Andriian Moisei
2. místo – Jiří Mařec
3. místo – Markus Hronec

ŠIPKY
Dne 11.11. jsme uspořádali Turnaj DM v šipkách
a v konkurenci 25 sportovců se nejlépe prosadili:
1. místo - Jan Přibyl
2. místo - Ondřej Konečný
3. místo - Pavla Andresová

STOLNÍ TENIS
Dne 7. 12. 2021 - Turnaj DM
Zúčastnilo se 12 chlapců.
1. místo - Andriian Moisei
2. místo - Jiří Mařec
3. místo - Jakub Hronec
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POPIS AKCE
V duchu objevování rukodělných činností se nesl
netradičně pojatý Den otevřených dveří konaný dne
23. 10. 2021. Akce byla velmi medializována
a nabídnuté řemeslné i volnočasové aktivity přišlo
vyzkoušet na 450 návštěvníků

MALOVÁNÍ
Úsek VMV v jídelně školy obstaral aktivity zaměřené
pro ty nejmenší. Jednou z nich bylo malování
na různé připravené předměty, například svačinové
pytlíky, kameny na zahradu nebo klasické
omalovánky. Aktivitu zajistila paní Ševčíková

PLACKY NA PŘÁNÍ
Zapojení moderních technologií do řemesla obstaral
Mgr. Zukal, který s návštěvníky navrhoval a následně
vyráběl placky a klíčenky, na kterých byl vzor
dle jednotlivých přání návštěvníků.
Vzhledem k velkému počtu zájemců o vlastní
klíčenku pomáhala s výrobou i paní Mlejnková

SMALTOVÁNÍ
Paní Mlaskačová připravila pro návštěvníky
zajímavou tvorbu - smaltování. Na připravené plíšky
různých tvarů nebo na vlastní klíče si tak mohli
návštěvníci nanést barevně laděné prášky,
které po zapečení vytvořily mnohdy zajímavé
dekorační prvky nebo označení klíčů
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MÝDLA A SVÍČKY
Paní Šikulová nabídla návštěvníkům možnost vyrobit
si vlastní mýdlo či vonnou svíčku.
Pro ty, kteří neměli více času, aby počkali na svůj
výrobek, byly svíčky a mýdla připraveny a zabaleny
do dárkového balení. Přípravy a balení zajistila paní
Vachová

ASK ČR
Díky zapojení Asociace středoškolských klubů České
republiky z.s. jsme akci financovali jejím
prostřednictvím projektem POSUŇ SE.
Celkově jsme do akce zapojili více než 20
rukodělných činností v 16 projektech
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BURZY, VELETRHY,
FESTIVAL
Břeclav, Hodonín, Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou,
v těchto městech se uskutečnily jedno nebo
dvoudenní náborové akce. V dalších 5 městech
proběhly MINI burzy, ve kterých se s paní
Komínkovou paralelně účastnili i další pracovníci
z úseku OV

NÁVŠTĚVY NA ZŠ
Paní Komínková navštívila 40 základních škol,
kde proběhly přednášky u žáků 8. a 9. tříd.
Z pandemických důvodů byly třídní schůzky
povětšinou letos zrušeny

E-MAILY A DOPISY
Začátkem září – jsme odeslali na 250 dopisů
s propagačními materiály na všechny ZŠ JmK
+ do sousedního okresu kraje Vysočina.
Pravidelně odesílá paní Komínková e-maily
na základní školy, obce či úřady práce s našimi letáky
či aktuálními informacemi o dění ve škole

MEDIALIZACE
Pravidelně píšeme články do různých časopisů.
Každou akci zveřejníme na sociálních sítích a webu
školy.
Správu sociálních sítí zajišťuje Mgr. Komínek,
nicméně tým redakční rady by byl vzhledem
k poptávce uživatelů potřeba rozšířit

