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Co se mi v domově mládeže líbí?  
 

1. místo – kolektiv 

2. místo – akce na DM 

3. místo – klubovna, TV    

 

Další ohlasy: rodinné prostředí, mezilidské vztahy, atmosféra, pohoda, nový nábytek, 
pokoje, odborné kurzy, okolí DM, postel, malý kolektiv, všechno, vychovatelky, volný čas, 
večerka, cena za ubytování, vycházky, Štěpán, herna, nemusím dojíždět.  

 

Ukázka odpovědi: „Na Jitřence se mi nejvíce líbí ta atmosféra, pohoda a kolektiv, který je 
vždy rodinný a pohodový. Musím zmínit i nový nábytek, pokoje jsou skvěle vybavené.“ 

Perlička na konec: „Není tady moc lidí ☺! 

 

Komentář vedoucí vychovatelky:  

Konečně celý školní rok, i když s omezeními, prožitý na Jitřence. V našem domově 
především žáci oceňují kolektiv, což je určitě tím, že si sami vytvořili partu, která 
funguje. Dobrá parta je základ, pokud mají děti mezi sebou dobré vztahy a dokáží 
spolupracovat, mají vychovatelé o to radostnější práci. Dále pak akce na DM a klubovnu 



s TV. Klubovna i po jedenácti letech od rekonstrukce se líbí a nová velká plazmová 
televize je opravdu parádní. Děkujeme vedení školy za finanční podporu!  

 

       
 

Co se mi v domově mládeže nelíbí a co bych změnil/a?   
 
1. místo – všechno OK 

2. místo – večeře v Labence, strava 

3. místo – chování lidí na DM, zima na pokojích 

 

Další ohlasy: večerka, obsazené dívčí sprchy, teplo, mravenci, ranní budíček, krátké 

vycházky, povinná strava, nucení vychovatelek do aktivity, alkohol tester, neťukání na dveře, 

chybí stůl na pokoji, kontrola známek, drzost 

Ukázka odpovědi: „V zimě více topit, v létě pořídit větráky.“ 

Perlička na konec: „Budíček je někdy příliš zbrklý.“ 

 

 
 

 

Komentář: 

Většině žáků se na DM vše líbí, všechno jim připadá v pořádku.  Přesto budu reagovat na 
některé připomínky. Připomínky ke stravě řešíme pravidelně a hlavně v rámci 
stravovací komise, navrhujeme jídelní lístek. To, že musí žáci dvakrát týdně dojít do 
Labenky i na večeři není důvod ke stížnostem. Pohyb je zdravý ☺. V zimě se ovládalo 
topení novým termostatem a myslím, že se nám podařilo vytopit dostatečně všechny 
pokoje. Před létem jsme stihli zakoupit nové větráky na pokoje.  Chování spolubydlících 
ovlivníme jen do té míry, pokud porušují pravidla a my to zaznamenáme. To jaký si 
uděláte na Jitřence kolektiv je hlavně váš boj. Na dveře ťukáme, tester na alkohol je 
bezvadná věc a studijní prospěch budeme i nadále sledovat. 



Jiné připomínky a návrhy – 
 

o Vše v pořádku, nic bych neměnil/a (Děkujeme!) 
o Lepší topení (Snažíme se, stačí říct, přitopíme, jestli bude plyn ☺) 
o Lepší vybavení kuchyňky (Po dohodě, co přesně potřebujete, není problém) 
o Větráky na pokoje (Nakoupeny) 
o Altánek na zahradu (Máme slunečník) 
o Klimatizace (Finančně nákladné a je potřeba pouze na pár horkých dní) 
o Více pokojů (Není možné ze stavebních a kapacitních důvodů) 
o Lepší vařič na kuchyňku (Dostačující) 
o Nově vymalovat (Ano, bude hotovo v létě – pokoje 1A, 1B, 2A, 4, 6, 7, 10) 
o Hadry na prach (Stačí říct) 
o Větší nástěnky (Je možné) 
o TV na pokoje (Neexistuje, je lepší, když se společně sejdete na klubovně a díváte 

se spolu) 
o Sportovní vybavení – míč na fotbal (ano, moc rádi zakoupíme) 
o Nový toustovač (Máme) 
o Nové stoly (Stávající jsou dostačující) 
o Větší prostor ve skříni (Když si svoje věci srovnáte a nebudete tam mít v létě 

zimní bundy, vejdete se úplně v pohodě) 
 

Ukázka odpovědi: „ Nemám žádné připomínky, cokoliv jsme vám řekli, vždy jste se nám 
snažili vyhovět, což je podle mě skvělé.“ 
 
Komentář: 
Když jsem se dívala na loňskou anketu, měla jsem radost, kolik z připomínek a návrhů 
jsme splnili. A to díky finanční investici vedení školy. Je pro mě cenné slyšet od dětí jejich 
návrhy, co by zlepšili a na základě jejich podnětů se snažit i nadále vylepšovat prostředí 
domova mládeže.  Je dobře, že se děti zapojují do života na Jitřence a není jim lhostejné, 
jak zde tráví svůj volný čas a v jakém prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Můj vztah k vychovatelům: 

 
Vladimíra Drahotová 

 

 
 

• Je jako moje babička, vždy se zajímá, jestli jsem v pohodě 

• Dobrý, velmi dobrý, pohoda 

• Příjemný přístup, velmi hodná, velmi milá, pozitivní, milující 

• Perfektně se s ní povídá, hodná, vtipná, ochotná 

• Vždy ochotná pomoc, ráda pomůže, vždy pomůže, dokáže vždy dobře poradit 

• Bude mi chybět, vstřícná, milá, mám ji rád 

• Můj terapeut na intru, vím, že za ní můžu kdykoliv přijít, vyslechne mě a pomůže 

• Neskutečná podpora, osoba plná lásky a pozitivní nálady 

• Jsem moc ráda, že vás tady mám 

• Děkuji za všechno, nejlepší vychovatelka 

• Provozuje s námi různé aktivity – pletení z papíru 

• Jako naše maminka, občas umí zvýšit hlas 

• Pracovitá, nejlepší, úžasná, skvělá, ráda se nás zastane 

• Je přísná a umí lidi seřvat, aby se chovali lépe 

• Skvělý vztah, líbí se mi, že za vámi můžu přijít s čímkoliv 

• Správná, férová, skvělá, nápomocná jak v normálních, tak v osobních věcech 

• Občas moc komunikativní 

• Máme rádi, když jste příjemně naladěná a usměvavá. Když máte špatnou náladu, 

chápeme to, ale máme vás radši s hezkou náladou 

• Patří vám velké děkuji, že jste mi vždy pomohla, když jsem si nevěděla rady 

• Je to zlato, pokaždé když má člověk potíže, dokáže vyslechnout a pomoc. Je 

usměvavá, ale známe ji i naštvanou, je lepší, když se s námi směje a dělá srandičky 

 



 

Iva Káninská 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Hodná, fajn pokec, dokáže poradit 

• Je fajn, dobrý vztah, kladný 

• Vše v normálu, občas jsme si pěkně popovídali 

• Mám ji ráda, je velmi příjemná, občas přísnější, ale dá se s ní na hodně věcech 

domluvit  

• Jde to, někdy je to složité 

• Vše je normální, vtipná, někdy náladová 

• Vždy za vámi můžeme přijít, jste hodná a laskavá 

• Přísná, ale obětavá, pohoda, dobře se s ní povídá 

• Vždy ví, jak má reagovat a pomoct, když je potřeba 

• Skvělé lékařské znalosti, ok, občas se to dá 

• Je spolehlivá, ochotná, pomůže, poradí 

• Skvělá vychovatelka, která se hodí právě na tuto práci 

• Umí být přísná, ale vždy to myslí v dobrém, nepříjemná 

• Za poslední dobu jsem si ji oblíbil nejvíc 

• Chová se akorátně, má přehled, milá, hodná, nekřičte pořád 

• Líbí se mi, že k nám držíte takovou tu výchovnou ruku 

• Kdybyste se více usmívala, byli bychom rádi 

• Vyhoví nám, i když nemusí 

• Moc vám za vše děkuji 

 

 



Bc. Klára Schulzová 

 

 
 

• Taková hlavní vedoucí, vždy v dobré náladě, ale dokáže být i přísná 

• Hodná, někdy přísnější, dobrý vztah, je vidět, že je to hlavní vychovatelka  

• Usměvavá, hodná, milá, ochotná, je s vámi sranda, pohoda  

• Občas má svoje náladičky, moc vše hrotí 

• Ráda si s námi povídá, vždy dokáže poradit, dobře se s ní povídá 

• Dokážete hrozně moc podpořit, snad úplně ve všem, taky se nám snažíte vždy pomoc, 

ať už v osobním životě nebo v tom školním. Když za vámi přijdeme s nějakým 

problémem, hned se ho snažíte vyřešit a pomoct nám. Moc děkuji.  

• Pan vychovatelka je vtipná, vše v pořádku 

• Dobrý, příjemný přístup, vždy pomohla s nějakým úkolem, když jsem si nevěděl rady 

• Budete mi chybět 

• Umí být vtipná, zábavná, někdy umí zařvat, umí si prosadit svůj názor 

• Na to, kolik paní vychovatelce je, tak se o sebe hezky stará ☺ 

• Taky dobrý, je hezké, jak na vše myslí a pomáhá nám. Také je velmi milá, a když je 

potřeba, tak umí dost zařvat. Moc hodná, ale občas je to boj. 

• Hodně skvělý vztah, mám ji hrozně moc rád, správná, férová, milá 

• Hlavní paní, má vše pod palcem a ví všechno (trochu mě to děsí, ale jinak OK) 

• Rychlá, skvělé večerní kontroly, úžasný vztah k lidem na Jitřence 

• Nejlepší vychovatelka, když může, tak poradí a pomůže. Můžu se na paní 

vychovatelku vždy spolehnout. 

• Nejlepší paní vychovatelka, kdykoliv pomůže 

• Skvělá, hodná, milá, velmi nápomocná paní vychovatelka, která vždy pomůže, i když 

má hodně práce. Miluji vás 

• Je to hlavní vychovatelka, tím pádem s ní řeším všechno. 

• Jsem moc ráda, že jste mi vždy pomohla, moc děkuji. 

• Se vším pomůže a poradí, většinou vtipná, skvělý vztah už od prváku. Někdy přísnější, 

ale to musí být. 

• Máme vás rádi, protože jste starostlivá, vtipná. S tou starostlivostí to ale občas 

přeháníte 

• Naše druhá máma, starostlivá, upřímná. Vždy dokáže udělat srandu. Nejvíc usměvavá 

vychovatelka jaká může být a jakou znám. Jste úžasná. Mám vás ráda.  



A jedno hodnocení všech vychovatelek na závěr: 

Mám je všechny moc rád a opravdu špatně se to jednotlivě popisuje. Jsou milé, ale přísné, 

vždy došlápnou, kde je třeba. Se vším pomůžou a jsou nám vždy na blízku, když něco 

potřebujeme. Co nejvíc se nám snaží vyjít vstříc a udržují intr v mírumilovném, kamarádském 

a dokonce rodinném prostředí. Vždy dohlíží na to, aby nám bylo zadobře.   

 

 

A my moc děkujeme, za všechna vaše hodnocení s láskou a vděčností. Z pozitivních se 

radujeme, u negativních se zamyslíme. Jsme tu a budeme pro vás.  

 

 

 

 

V Poděbradech dne 21. 06. 2022  

 

 

 

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

 
 
 

Fotky z akcí – THE BEST OF! 
 

 
 

PROHLÍDKA PODĚBRAD PRO 1. ROČNÍKY 

 
VENČÍME PEJSKY Z PODĚBRADSKÉHO ÚTULKU HARYK 



 

 
TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU U OHNĚ 

 

 

 
POPRVÉ ZORGANIZOVANÁ SBÍRKA VLČÍ MÁKY 

       

    
                  VÝSADBA CIBULEK – PROJEKT KROKU 
 

 

 

 

 
       PROJEKT 72 HODIN – UKLÍZÍME BAŽANTNICI                          



       
   SBÍRKA LIGA PROTI RAKOVINĚ                                                   VÁNOČNÍ BESÍDKA 
      
POMÁHÁME UKRAJINĚ 

                                                                                     
                               SNĚHULÁCI PRO AFRIKU           MALUJEME VELIKONOČNÍ VAJÍČKA PRO PEJSKY A KOČKY      

                 
NAŠE ADOPTOVANÁ HOLČIČKA MASTULLA                            ŠABLONY II – PLETENÍ Z PAPÍRU 

JE STÁLE SOUČÁSTÍ NAŠÍ VELKÉ RODINY 



 
HRAJEME DISCGOLF 

    
KURZ MAKRONEK – GRANT NROS      ČISTÍME PODĚBRADSKÉ CHODNÍKY – BRIGÁDA TSMP      

         
ŠABLONY II – KLUB SPOLEČENSKÝCH HER           KURZ PŘÍPRAVY HAMBURGERŮ                 KURZ SUSHI 

 


