
VYHODNOCENÍ ANKETY 
O ŽIVOTĚ NA DM JITŘENKA  

školní rok 2018 - 2019 
(27 odevzdaných anket) 

 

 

Co se mi v domově mládeže líbí?  
 

 

1. místo – všechno 

2. místo – kolektiv, kamarádi, druhá rodina 

3. místo – rodinné prostředí, vychovatelé 

 

             
 

Další ohlasy: soudržnost, holky, intr je blízko EKO gymplu, akce, soutěže, společné 
aktivity, klubovna, jídlo, vybavení pokojů, klidná část Poděbrad, vzájemná pomoc a 
respekt, pohoda domova, vše jde domluvit, zajímavý motiv toaletního papíru, slušivá 
paní Drahotová. 

 
Perlička na konec: „Že nás tu nehlídají rodiče “ 

 

Ukázka odpovědi: „Rodinné prostředí a pohoda domova, správní kamarádi a to, že jsme 
jedna velká rodina!“ 

 

Komentář vedoucí vychovatelky:  

 
Na prvním místě je všechno. Kéž by „všechno“ bylo tak ideální, ale buď se děti nechtěly 
rozepisovat, nebo jsou nenáročné anebo jim tu opravdu všechno vyhovuje. Kolektiv dětí 



a jejich kamarádské vztahy jsou těsně na druhém místě. Do prvního ročníku nastoupilo 
15 nových žáků a na domově mládeže se tak kolektiv výrazně obměnil.  Většina starších 
ale nové spolužáky přijala vstřícně a tak jim pomohli zvládnout náročné období nového 
začátku. Jedinci, kteří režim, řád a férové vztahy na DM nezvládli, raději odešli. Rodinné 
prostředí dobrým vztahům napomáhá a kladný vztah k vychovatelům je základem 
úspěšné výchovy.   

 

Co se mi v domově mládeže nelíbí a co bych změnil/a?   
 
1. místo – zima na pokojích  

2. místo – krátké vycházky 

3. místo – jídlo, povinnost celodenního stravování 

 

Další ohlasy: pravidla, režim, kluci chodí na dívčí WC, tresty pro celý kolektiv, vychovatelky 

nezavírají dveře, drzí a hluční prváci, brzy večerka, málo soukromí a míst, kde je klid, málo 

svobody, moc teplo, podlahy, způsob buzení, pomalá Wi – fi, vícelůžkové pokoje, hlučná 

hudba ze sprch, kluci chodí na dívčí pokoje.  

 
Perlička na konec: „Neustále nás hlídají!“ 

 

Ukázka odpovědi: „Člověk pořád něco musí a není tolik času pro sebe!“ 

 

Komentář vedoucí vychovatelky: 

 
Zima na pokojích není, teplota se pohybuje okolo 22 stupňů. Komu je to málo, může 
požádat o přímotop. Vycházky podle ročníků jsou prověřené lety a jsou odstupňované 
věkem žáků. Nikdy nebyl problém žákům vycházky prodloužit na individuální žádost 
zákonných zástupců. Povinnost celodenního stravování vychází z vnitřního řádu a 
výjimky umožňujeme na žádost rodičů nebo lékařů.  Za některé negativní připomínky si 
můžou žáci sami svým chováním, vychovatelé ale musí udělat maximum pro to, aby 
neporušovali řád.  

 
 
Jiné připomínky a návrhy – 
 

o Nové skříně, více úložného prostoru (rozhoduje se o nákupu podle financí, za ty 
bych se taky moc přimlouvala, už další rok bez úspěchu) 

o Staré podlahy, místo lina koberce 
o Lepší vybavení kuchyňky, malá kuchyňka 
o Více poliček na pokoje (stačí říct, poličky na půdě) 
o Přístřešek na kola 
o Novou, větší TV s programy v HD kvalitě 
o Rychlejší Wi –fi (stačí, nesmíte všichni hrát hry nebo stahovat filmy) 
o Nové deky jako přehozy na postele 
o Nová větší zrcadla, nábytek postupně vyměnit 
o Méně lidí na pokojích (pokoje budou příští šk. rok nejvíce 3lůžkové) 
o Nové matrace, staré už jsou proleželé, chtělo by to postupně obnovovat 
o Každý svou nástěnku 



o Žaluzie na pokoje č. 8, 9, 10 
o Rádio a obrázky na pokojích, vymalovat 
o Více jídla (pečivo zbývá, v Labence možno přidat) 
o Neodtéká dívčí sprcha (stačí nahlásit) 
o Protahují okna (Naše plastová? Stačí říct o deku na parapet.) 
o Více nabídky potravin k prodeji na vychovatelně – sušenky, popcorn, brambůrky 

(není prostor na skladování potravin) 
 
Perlička na konec: zvířátko na pokoj, nejradši krokodýla  

 

Ukázka odpovědi: „ Koupit delší peřiny pro dlouhány!“ 
 
Komentář: 
 

Finanční možnosti školy jsou omezené i proto jsme se rozhodli zvýšit platbu za ubytování o 

100,- Kč za měsíc a peníze „navíc“ použít právě na rekonstrukci pokojů. Škola má na starosti 

tři budovy a investice se dávají tam, kde je nejvíce potřeba. Přesto doufáme, že se podaří o 

letošních prázdninách zakoupit alespoň nové skříně, kde bude více prostoru k uložení věcí a 

pokoje budou vypadat lépe. Letos jsme i díky sponzorům instalovaly žaluzie a konzole na 

chlapecké pokoje, obměnily síťky, nakoupili nové povlečení. Spousta dobrých nápadů vzešla 

od dětí, které podle možností zrealizujeme. Snažíme se ze všech sil, aby prostředí na Jitřence 

bylo útulné, estetické a žáci se v něm cítili dobře, prostě jako doma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Můj vztah k vychovatelům: 

 

Vladimíra Drahotová 

 
 

 Dokáže pomoc, vždycky pomůže, pomůže v nesnázích 

 Dobrý, velmi dobrý vztah 

 Mám ji rád, moc rád 

 Milá, moc milá 

 Je ochotná, nejochotnější 

 Nejlepší vychovatelka 

 Super 

 Srdíčko intru 

 Babička, máma 

 Parádička 

 Nebudí včas 

 Občas křičí 

 Úžasný člověk 

 Hodná 

 Největší zlatíčko na intru 

 Moc si ji vážím 

 Je v pohodě 

 Bezkonfliktní vztah, občas je to problém 

 Svěřuji se jí 

 Stará se o naše zdraví a štěstí 

 Když je něco špatně, to raději utéct do lesa 

 Vydržela to s námi 

 Nevyzradí žádná tajemství 

 Má nás ráda 

 Skvělá ženská 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Iva Káninská  

 

 

 
 

 Hodná 

 Snaží se nám pomoc, se vším pomůže 

 Milá, chápavá, skvělá, přátelská 

 V pohodě 

 Dobrý vztah, relativně dobrý 

 V klidu, super, parádička 

 Budí nás, kdy nemá 

 Vím, že za ní můžu přijít s čímkoliv 

 Bez problémů, vycházíme 

 Občas křičí zbytečně 

 Jak kdy, podle toho, jestli něco potřebuje 

 Baví mě kroužek společenských her 

 Dobře se s ní povídá 

 Spolehlivý budíček 

 Občas si nesedneme 

 Moc starostlivá 

 Něco jako my prváci, taky si zvyká na nové prostředí, ale zvládla to dobře 

 Děkuji jí 

 Měla by lepší argumentovat 

 Má nás ráda 

 Vše v pořádku 

 Moc jsem si ji oblíbil 

 

 



Bc. Klára Schulzová 

 

 Milá, hodná, strašně hodná 

 Přísná, obětavá, výbušná 

 Dobrý vztah, super 

 Pěkně nás krotí 

 Zlepšila se, v poslední době lepší 

 Naprosto úžasná 

 Už tak nekřičí, nebojí se na nás zakřičet, má respekt 

 Hodně mi pomáháte 

 Skvělá vedoucí, prostě ta naše hlavní 

 Ráda pomůže, poradí, bez problému 

 Řeší věci, které nemusí 

 Veselá, usměvavá, pozitivní 

 Vtipná, je s ní sranda 

 Snaživá, pohodová, spravedlivá, nejlepší 

 Dokáže motivovat 

 Když řve, tak aby se všichni schovali a nevylézali 

 Mám ji rád, hodně rád 

 Vše v pořádku, parádička 

 Vše nám zařizuje 

 Má nás moc ráda 

 Moc jste mi pomohla, mám ji rád, čím dál víc 

 Zodpovědná, chytrá, jak kdy 

 Je fajn, když má dobrou náladu 

 Nemá to s námi jednoduché 

 Hlava intru 

 Strašně jste mi přirostla k srdci 

 

MÁME NA INTRU TŘI SILNÝ A SKVĚLÝ ŽENY!!! 

 

V Poděbradech dne 04. 06. 2019          

Anketu zadala, vyhodnotila, zpracovala a komentáři obohatila Bc. Klára Schulzová 



Fotky z akcí – THE BEST OF! 
 

  
Slavnostní zahájení školního roku                                     Poznáváme Poděbrady 
 

 
 

     
 

    Charitativní sbírky – Liga proti rakovině, Život dětem – vybráno celkem 24 000,- Kč     

 



                 
 

                                                             Pohár starosty města Poděbrad 

 

             
        Uctění památky Jana Palacha                     Projekt k 100. výročí založení republiky 

 

 

 
 

Projekt Edison a návštěva pivovaru 

 



 
 

PF 2019 
   
 

 

 

 

 
 

    
 

           Vánoční besídka                                  Projekt Ježíškova vnoučata 

 

 



                  
 

      Kroužek výtvarně – tvůrčích činností                  Projekt VZPoura úrazům 

 

 

 
 

Projekt 72 hodin 

 
The Revolution Train Praha Dejvice 



 
 

2. místo v turnaji domovů mládeže v bowlingu 

   

  
Úniková hra 

 

 
Beseda o zdravém životním stylu 



   

70. výročí založení školy                                     Projekt Miss Panenka pro UNICEF 

 

Sněhuláci pro Afriku 

 

Pravidelné tréninky ve squashi 


