Střední průmyslová škola Hranice
Sídlo: 753 01 Hranice, Studentská 1384

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Platný od 1. 9. 2018
Nabytím účinnosti tohoto vnitřního řádu pozbývá platnost Vnitřní řád domova
mládeže ze dne 1. 9. 2017
Tento vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dnem 11. 10. 2018.

Článek 1
Právní souvislosti
Vnitřní řád domova mládeže (dále jen VŘDM) je vydán na základě zákona 561/2004
Sb. (Školský zákon) a vyhlášky 108/2005 o školských, výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Činnost domova vykonává Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384.
VŘDM je základní normou pro řešení situací vzniklých při výchově a vzdělávání
žáků. Vztahy neupravené tímto vnitřním řádem se řídí obecně platnými právními
předpisy.
Článek 2
Účel domova mládeže
Domov mládeže (dále jen DM) je školské výchovné a ubytovací zařízení, které
poskytuje žákům ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost navazující na
výchovně vzdělávací činnost školy. DM vede žáky k plnohodnotnému využívání
volného času formou zájmových aktivit.
Článek 3
Přijetí žáka k ubytování do domova mládeže
Přihlášku k ubytování podává na adresu ředitelství školy zákonný zástupce
nezletilého žáka a žák zletilý, a to vždy na daný školní rok. Při umístění žáka přihlíží
ředitel k chování a aktivitě žáka v roce předchozím, vzdálenosti místa jeho bydliště,
dopravní obslužnosti, sociálním poměrům žáka a zdravotnímu stavu. Ředitel
písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, zletilého žáka o umístění či
neumístění do domova. Ubytování v DM není nárokové.
Článek 4
Podmínky k ubytování
1. Přijatý žák do DM se zavazuje k dodržování tohoto Vnitřního řádu DM.
2. DM nabízí žákům ubytování v třílůžkových pokojích. Každému žáku je v pokoji
přidělena válenda s úložným prostorem, lůžkovinami a povlečení na lůžkoviny,
uzamykatelnou skříní s úložným prostorem, pracovní stůl, židle, polička.
Sprchy a WC jsou společné v každém patře. Každá výchovná skupina má
klubovnu s televizí, WI-FI připojení na internet. Ubytovaní žáci mají k dispozici
kuchyňky vybavené elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou, lednicí a
varnou konvicí. Jídelna s celodenním stravováním je součástí DM.
3. Ubytování v DM se žáku poskytuje na dobu jednoho školního roku.
4. Při nástupu k ubytování žák předloží vyplněné potvrzení (2ks), platební
doklad, fotografii (3,5 x 4,5 cm).
5. Žák si sebou přiveze věci pro pobyt v DM, zejména potřeby osobní hygieny,
oblečení, přezůvky, osobní věci pro volný čas, léky pro svoji potřebu a nádobí
(utěrku, tácek, hrnek, příbor, kávovou lžičku).
Článek 5
Provoz domova mládeže
1. Příjezd do DM je v neděli (popř. v jiný příjezdový den – viz harmonogram
daného školního roku) od 17.00 do 21.30 hod. nebo v pondělí před i po
vyučování. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák si dobu příjezdu
písemně dohodne s vychovatelem. Pobyt žáků v DM končí v pátek v 15.00
hod.

2. DM nezajišťuje ubytování o víkendech, svátcích a o školních prázdninách.
3. Vstup do prostor DM je povolen jen ubytovaným, zákonným zástupcům
ubytovaných, zaměstnancům DM, školy a dalším osobám s vědomím
vychovatele.
4. Návštěvy na jednotlivých patrech mezi ubytovanými žáky jsou povoleny
od 14.00 – 19.30 hod. Návštěvy cizích osob jsou povoleny od 14.00 –
18.30 hod. V době od 6.00 – 14.00 hod. je přísný zákaz návštěv na
patrech či pokojích. Všechny návštěvy povoluje vychovatel. Návštěvník
ohlásí vrátnému jméno ubytovaného žáka, kterého přišel navštívit.
Vrátný oznámí návštěvu vychovateli. Návštěva může být povolena
nejdéle 2 hodiny.
5. Žák si vstupní dveře do DM otevírá kartou ISIC/čipem zakoupeným na začátku
školního roku. Při ukončení ubytování se karta ISIC/čip nevrací, zůstává
majetkem žáka. Při ztrátě si zakoupí novou kartu ISIC/čip. Řídí se provozem
bezpečnostního zařízení k používání karty ISIC/čipu:
pondělí – čtvrtek: 5.30 – 21.30 hod.
pátek:
5.30 – 15.00 hod.
neděle:
17.00 – 21.30 hod.
Při příchodu mimo tuto dobu musí žák zazvonit na vrátnici DM nebo zavolat na
uvedené číslo v přízemí DM.
Každý žák ubytovaný v DM je povinen používat kartu ISIC/čip k otevření
dveří při vstupu a odchodu z DM. Z důvodu evidence musí každý žák
přiložit kartu ISIC/čip k otevření dveří ke čtecímu zařízení i v případě, že
jsou již dveře otevřeny jiným žákem. Je zakázáno dávat kartu ISIC/čip
druhé osobě ke vstupu do DM. Ztrátu či
zapomenutí karty ISIC/čipu doma žák ihned nahlásí vychovateli.
Vychovatel tuto skutečnost oznámí vrátnému.
Neplnění této povinnosti je považováno za přestupek proti vnitřnímu řádu.
Článek 6
Ukončení ubytování
1. Na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce
nezletilého žáka.
2. Není-li opakovaně uhrazena částka za ubytování ve stanoveném termínu. Tím
není dotčeno právo školy na vymáhání dlužné částky.
3. Při hrubém či soustavném porušování Vnitřního řádu DM.
4. Při zvláště závažném zaviněném porušení povinností vyplývajících z Vnitřního
řádu DM.
5. Přestal-li být žákem školy.
Článek 7
Úplata za ubytování
1. Ubytování se DM žákům poskytuje za úplatu.
2. Výše měsíční úplaty za ubytování se řídí Vyhl.108/2005 Sb. a vnitřní směrnicí.
3. Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po
všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák z
důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v
DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.
4. Úhradu platby za ubytování je nutno provést bankovním převodem na účet
školy nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce.

Článek 8
Stravování
1. Ubytovaní žáci mají možnost celodenního stravování v jídelně DM.
2. Stravování zajišťuje firma Scolarest.
3. Žáci se řídí Provozním řádem jídelny.
4. Stravu žák odebírá dle stanoveného rozvrhu a v čase určeném ke snídani,
obědu a večeři. Jídlo konzumuje v jídelně, nádobí je zakázáno z jídelny
vynášet.
5. Připomínky na kvalitu a množství stravy lze podávat přímo vedoucí firmy
Scolarest ústně, písemně nebo účastí ve stravovací komisi.
Článek 9
Denní režim
1. Denní režim respektuje potřeby ubytovaných žáků daného věku.
2. Žáci po ranní hygieně a snídani odchází do školy. Neodchází-li žák do výuky,
ohlásí tuto výjimku s příslušným programem (návštěva lékaře, pozdější
vyučování, odjezd domů spolu s písemnou omluvenkou rodičů u nezletilého
žáka) dopolední službě (vychovatel, vrátná).
3. Po návratu ze školy si žák vyzvedne klíč od pokoje ve vrátnici, přezuje se a
odchází na pokoj. Své osobní volno využívá k zájmovým aktivitám, studiu,
vycházkám či relaxaci.
4. Dobu po večeři by měli žáci využívat především ke studiu. V období klidu a
tolerance je v DM klid, žáci se chovají ohleduplně, aby nerušili ostatní,
pohybují se na svých pokojích. Žákům, kteří vykazují slabé studijní výsledky,
mohou být omezeny vycházky.
5. Po samostatném studiu se žáci věnují osobní zájmové činnosti, společenským
hrám, sledování televize, sportovním aktivitám apod.
6. Potřebuje-li žák vyššího ročníku (od 2. ročníku) studovat po večerce (max. do
23.00 hod.), požádá svého skupinového vychovatele nebo zastupujícího
vychovatele o povolení a určení místa pro studium. Ze zdravotně-hygienických
důvodů není žádoucí učit se po večerce.
7. Noční klid je stanoven v době od 22.00 - 6.00 hod.
8. Vycházky
a) na denní vycházku má žák nárok po dohodě s vychovatelem.
b) z výchovných důvodů nemusí vychovatel vycházku povolit.
vycházka žáků 1. ročníku
vycházka žáků 2. ročníku do 18 let
vycházka žáků nad 18 let

17.00 - 18.30 hod. v době zimního času
17.00 - 19.30 hod. v době letního času
18.00 - 20.30 hod.
18.00 - 21.30 hod.

vycházka v neděli: žáci do 18 let
žáci nad 18 let

do 20.30 hod.
do 21.30 hod.

c) při odchodu na vycházku žák uzamkne pokoj, klíč odevzdá ve vrátnici DM a
nahlásí odchod a při příchodu se ohlásí ve vrátnici.
d) při neočekávaném zdržení na vycházce je třeba telefonicky toto oznámit
skupinovému vychovateli (případně hlavní službě).

e) po dobu vycházky nesmí žák opustit město Hranice.
9. V době vycházek a osobního volna mimo DM se dohled ze strany školy a
školského zařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
nevykonává, a proto DM nenese za jejich úkony právní odpovědnost.
ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE
5.30 hod.
otevření DM (pro žáky, kteří vyžadují dřívější odchod)
6.00 - 7.50 hod.
budíček, ranní hygiena, úklid pokojů, odchod do školy
6.00 - 14.00 hod.
zákaz návštěv na patrech
6.00 - 7.45 hod.
výdej snídaně
do 8.00 hod.
oznámení důvodu přítomnosti v dopoledních hodinách v DM
do 8.30 hod.
odchod žáka se zdravotními potížemi k lékaři
8.00 - 11.00 hod.
DM uzavřen
11.40 - 13.40 hod.
výdej oběda
12.00 - 16.00 hod.
návrat žáků do DM dle rozvrhu ve škole
17.00 - 18.30 hod.
Vycházky (1.ročník – zimní čas), aktivity, odpočinek, studium
17.00 – 19.30 hod.
vycházky (1.ročník – letní čas), aktivity, odpočinek, studium
17.00 - 18.00 hod.
výdej večeře
19.30 hod.
konec návštěv ubytovaných žáků
18.00 - 20.30 hod.
vycházky pro nezletilé žáky
18.00 - 21.30 hod.
vycházky pro zletilé žáky
18.30 - 19.30 hod.
období klidu a tolerance (studijní klid)
19.30 – 21.30 hod
zájmová činnost, televize, sportovní aktivity
21.00 hod
uzamčení dívčích pater
21.30 hod.
ukončení osobní hygieny, příprava na večerku, vypnutí PC
21.45 hod.
večerka - každý žák je ve svém pokoji a je připraven ke
spánku, je zhasnuto stropní světlo - rozsvíceny jsou stolní
lampičky
22.00 – 6.00 hod.
noční klid, zákaz rušení nočního klidu, zákaz zdržování se na
cizím pokoji
Článek 10
Noční klid
1. V době nočního klidu je žák ve svém pokoji, ve svém lůžku, odpočívá, resp.
spí.
2. V době nočního klidu platí zákaz jakéhokoliv hluku, používání počítače,
pouštění hudby, mobilu apod.
3. Studium v době nočního klidu je povoleno jen s vědomím vychovatele.
4. V době nočního klidu se žák chová ohleduplně ke spolubydlícím.
5. Pracovník konající noční službu má povinnost vstupovat na všechny pokoje z
důvodu kontroly a bezpečnosti. Vstup na pokoje je ohleduplný.
Článek 11
Hygienické zásady a úklidy
Pro zabezpečení zdravého a hygienicky nezávadného prostředí v DM je ubytovaný
žák povinen dodržovat následující pokyny:

1. Žák má vlastní hygienické prostředky a dbá na osobní hygienu. Osobní věci,
prádlo, oblečení a obuv udržuje v čistotě. V DM se pohybuje čistý, vhodně
oblečený a upravený bez nepřiměřených výstředností.
2. Žák denně (ráno) provede běžný úklid pokoje a osobních věcí (lůžkoviny uloží
do úložného prostoru válendy, oblečení uloží do skříně, uklidí všechny
odpadky a zbytky jídla, umyje použité nádobí, židle zvedne na stůl, vyvětrá,
zavře okno a z podlahy odstraní přívodní kabely, boty, tašky a další osobní
věci tak, aby byl umožněn úklid pokoje uklízečkou).
3. Hlavní úklid pokoje provádí 1 x týdně, vždy ve čtvrtek nejpozději do 21.00
hod., kdy vychovatel provádí kontrolu (úklid skříně, použité prádlo nachystá k
odvozu domů, umyje použité nádobí, uklidí věci v poličce, zlikviduje zbytky
potravin v pokoji i lednici).
4. V DM používá vhodnou domácí obuv a domácí oblečení.
5. Promáčenou obuv (pouze zimní období) si žák po dohodě s vychovatelem
uloží na určené místo k vysušení.
6. Vycházkovou obuv má uloženou v botníku, ostatní obuv v dolní části
uzamykatelné skříně na pokoji.
7. Ke spaní používá noční prádlo a spí v povlečených lůžkovinách a na
prostěradle.
8. Při sportu žák používá vhodné oblečení a obuv.
9. Dle rozpisu služeb provádí úklid v kuchyňce, sprchách a spol. prostorách.
10. Do DM přijíždí zdráv a včas.
Článek 12
Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární zásady (rizika)
1. Okna – manipulace s okny - nemanipulovat s klikou okna násilím. Dbát, aby
při náhlé změně povětrnostních podmínek nebo průvanu nedošlo k rozbití
okna. Nenaklánět se z okna, nesedět na parapetu.
Při odchodu kontrolovat zda je okno zavřené.
2. Dveře od pokojů - z důvodu bezpečnosti, výchovné a kontrolní činnosti má
výchovný pracovník a pracovník konající noční službu kdykoliv přístup do
pokojů DM. Zákaz ponechávat klíč od pokoje z vnitřní strany zámku.
3. Výtah – povinnost dodržovat pokyny pro provoz výtahu. Výtah při přetížení se
nerozjede. V případě poruchy výtahu je třeba vyčkat na příjezd pohotovostní
vyprošťovací služby, náklady na její výjezd uhradí viník poruchy.
Nepoškozovat a neblokovat výtah.
4. Elektrické spotřebiče – žák může používat elektrospotřebiče, které jsou
majetkem DM a vlastní elektrospotřebiče, které jsou v DM povolené, pouze s
vědomím skupinového vychovatele a zkontrolované revizním technikem.
Revizní prohlídka probíhá na začátku školního roku, zajistí DM a žák uhradí
poplatek za každý revidovaný spotřebič, jehož výši si určuje revizní technik.
Zákaz používat a přechovávat na pokojích vlastní elektrospotřebiče bez
vědomí vychovatele a doložené revizní zprávy o provozuschopnosti
spotřebiče. Povinností každého žáka je dodržovat pravidla bezpečnosti,
seznámit se s návodem používání elektrospotřebiče, nezasahovat do
elektroinstalace, odpojit přívod proudu při přemístění a čištění
elektrospotřebiče, nepracovat se spotřebiči, které vykazují známku jakéhokoliv
poškození, neopravovat je.
5. Chodby a schodiště – vhodná obuv pro pobyt v DM. Pohybovat se klidně,
rozvážně, vyvarovat se běhání a vzájemných potyček, neskákat po schodišti.

Udržovat podlahu suchou a čistou a v případě znečistění okamžitě znečistění
odstranit.
6. Sprchy a toalety – šetřit vodou při sprchování. Dbát zvýšené opatrnosti při
sprchování, vyvarovat se upadnutí na hranu sprchového koutu. V jedné sprše
se sprchuje vždy jeden žák. Zbytečně neprodlužovat dobu sprchování. Pohyb
v koupelně je klidný, neběhat, nekřičet, neházet předměty.
7. Sportoviště – chovat se ohleduplně ke spoluhráčům, dodržovat stanovená
pravidla hry, potlačovat vlastní agresivitu, nepřeceňovat své síly, dbát pokynů
vychovatele. Pouze sportovní obuv a oblečení. Při přecházení z DM a zpět v
chladném počasí mít teplé oblečení.
8. Nebezpečí požáru – zákaz manipulace s otevřeným ohněm (svíčky, zápalky,
zapalovače, vonné tyčinky aj.) přísný zákaz kouření v DM a jeho okolí a zákaz
používání neschválených elektrospotřebičů.
9. Drogy, alkohol, cigarety a jiné toxické látky – zákaz jejich kouření a
požívání těchto látek v areálu školy a DM a při akcích konaných domovem
mládeže. Zákaz požívání všech těchto látek i mimo DM, aby ubytovaný žák
nebyl v DM pod jejich vlivem.
10. Nebezpečí onemocnění a infekce – nemocný žák v případě nemoci odjíždí
domů do domácího léčení.
Článek 13
Úraz
Utrpí-li ubytovaný žák úraz v době pobytu v DM a při činnostech organizovaných DM,
jedná se o školní úraz. Úraz hlásí žák ihned vychovateli, který zajistí jeho ošetření,
provede zápis do elektronické knihy úrazů. Dle závažnosti oznámí skutečnost
zákonnému zástupci.
Článek 14
Onemocnění
1. Žák, který má zdravotní potíže a rozhodne se navštívit lékaře, je povinen toto
nahlásit svému vychovateli nebo dopolední službě. Ve vrátnici si vyzvedne
propustku a oznámí odchod k lékaři (u nezletilých žáků po domluvě se
zákonným zástupcem).
2. Při návratu od lékaře žák sdělí výsledek své návštěvy u lékaře. Pokud není
uznán do stavu nemocných, odchází na výuku.
3. V případě uznání nemocným déle než jeden den, žák odjíždí domů.
Vychovatel nebo dopolední služba oznámí zákonnému zástupci onemocnění
nezletilého žáka a dohodne s ním jeho odvoz nebo odjezd z DM. Veškeré
informace zaznamená do knihy ve vrátnici.
4. V případě, že žák zůstává v DM jeden den, dodržuje léčebný režim určený
lékařem. Nebo obvyklý postup při onemocnění. V uvedený den žák bude
pobývat v DM. Případnou změnu svého zdravotního stavu konzultuje s
vychovatelem.
5. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí DM lékařskou pomoc. Nemůže-li DM zajistit
dostatečný dohled nad zdravotním stavem žáka, požádá zákonného zástupce
o jeho umístění mimo DM.
6. V případě pobytu žáka v nemocnici je povinností rodičů zabezpečit jeho
převzetí.

Článek 15
Omlouvání nepřítomnosti a mimořádné odjezdy domů během týdne
1. Nepřijel-li ubytovaný žák do DM, je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo
zletilý žák povinen nepřítomnost omluvit vychovateli nejpozději do 18.00 hod.
prvého dne telefonicky nebo e-mailem.
2. Každou nepřítomnost nezletilý ubytovaný žák doloží písemnou omluvenkou
rodičů po návratu do DM.
3. V průběhu týdne smí nezletilý žák odjet z DM domů či jinam jen s písemným
souhlasem zákonného zástupce. V mimořádných naléhavých případech emailem. O příjezdu žáka domů zákonný zástupce neprodleně vyrozumí
vychovatele SMS zprávou nebo e-mailem.
Článek 16
Ztráty a nálezy
1. Ubytovaný žák je povinen řádně chránit své věci před ztrátou a poškozením. K
odložení osobních věcí používá přidělenou uzamykatelnou skříň a
uzamykatelný botník v přízemí DM. Cenné věci a peníze má uzamčené ve
skříni, případně je uloží na nezbytnou dobu u vychovatele.
2. V případě zjištění ztráty je žák povinen okamžitě ztrátu oznámit vychovateli.
Vychovatel ztrátu prošetří. O výpovědi poškozeného i svědků provede
písemný zápis. Jedná-li se o krádež z uzamčeného prostoru, přivolá Policii
ČR. Poškozený a svědci jsou povinni vyčkat příjezdu policie.
3. Pokud ubytovaný žák v objektu DM nalezne ztracený cennější předmět, je
povinen jej odevzdat vychovateli. Vychovatel provede zápis o převzetí.
Článek 17
Návykové látky
Ubytovaný žák má zakázáno
1. Vnášet, přechovávat, distribuovat nebo užívat návykové látky a látky, které
návykové látky evokují, chutí, vzhledem nebo jiným obdobným způsobem.
2. Kouření je v celém areálu DM zakázáno – týká se i vodních dýmek,
tabákových i elektronických cigaret.
3. Přinášet, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje, včetně
nealkoholického piva, přechovávat prázdné obaly od alkoholu a vodní dýmky
na pokojích, přicházet do DM pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Při důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami
činí DM zákonná opatření k ochraně a zdraví žáka tím, že informuje
zákonného zástupce, OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), případně
Policii ČR.
Ubytovaný žák je povinen (na základě předchozího souhlasu zletilého žáka
nebo souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka)
podrobit se orientačnímu testování a odbornému lékařskému vyšetření jeli u něj
důvodné podezření že:
1. Požil alkoholický nápoj.
2. Užil jinou návykovou látku nebo mu bylo užití jiné návykové látky umožněno.
Žákem se rozumí osoba mladší i starší 18 let, která je ubytovaná v DM.
Orientační testování je oprávněna provést osoba pověřena kontrolou na základě
pověření ji uděleného ředitelem školy.

Toto testování je možné ze strany osoby pověřené kontrolou provádět i v případě
pozdního příchodu žáka do DM či namátkově.
Článek 18
Práva ubytovaného žáka
Ubytovaný žák má právo:
1. Na slušné a ohleduplné chování, respektování lidské důstojnosti, ochranu
před psychickým nátlakem, fyzickým násilím, obtěžováním a nepřiměřeným
zacházením od spolubydlících a jiných osob.
2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se výchovy žáka, přičemž
komunikace mezi žákem a vychovatelem musí probíhat se vzájemným
respektem a úctou.
3. Na informace o průběhu jeho vzdělání a výchovy.
4. Na přiměřený odpočinek a volný čas.
5. Na informace a poradenskou pomoc DM nebo školského poradenského
pracoviště v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání podle školského
zákona.
6. Na dodržování ustanovení Vnitřního řádu DM od spolubydlících a pracovníků
DM.
7. Účastnit se akcí pořádaných DM.
8. Navštěvovat zájmové kroužky organizované dalšími zařízeními a
organizacemi (u nezletilých žáků je nutný písemný souhlas rodičů + rozvrh
hodin aktivit).
9. Používat přidělený pokoj s příslušenstvím, jeho úpravu a výzdobu s ohledem
na spolubydlící a vždy po dohodě s vychovatelem. Výzdoba nesmí poškodit
zařízení a nesmí být obsahově závadná.
10. Využívat zařízení a vybavení určené pro žáky ubytované v DM.
11. Volit a být volen do domovní rady a jejich prostřednictvím se obracet na
ředitele DM.
Práva zákonných zástupců ubytovaných žáků:
1. Dostávat informace o pobytu žáka v DM, jeho zdravotním stavu, zahájení
správního řízení, o vzniklé dlužné platbě, případně o dalších závažných
skutečnostech.
2. Podávat dotazy a připomínky vedoucí DM a skupinovému vychovateli
vztahující se k pobytu žáka v DM.
Článek 19
Povinnosti ubytovaného žáka
1. Při nástupu do domova se seznámit s Vnitřním řádem DM. Dodržovat
provozní řád kuchyňky, klubovny a návody k používání elektrospotřebičů.
2. Řídit se a dodržovat obecně platné etické normy, respektovat a ctít práva
druhých, dodržovat zásady ohleduplného, slušného, přátelského chování ke
všem spolubydlícím i ostatním osobám v DM.
3. Všem dospělým pracovníkům DM žák vyká.
4. Svědomitě se připravovat na vyučování.
5. Při odchodu do školy si brát všechny potřebné věci a pomůcky k výuce s
sebou.

6. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví (viz. čl. 12), řídit se pokyny
protipožární ochrany evakuačním plánem. Dbát o zdraví a bezpečnost vlastní i
spolubydlících. Oznámit vychovateli každé zranění.
7. Upozornit kteréhokoliv pracovníka DM na projevy šikanování, rasové či
náboženské nesnášenlivosti.
8. Účastnit se společných schůzek výchovné skupiny, vybraných přednášek a
seminářů, pravidelných úklidů.
9. Šetřit majetek DM, chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet s
vodou i elektřinou. Okamžitě ohlásit zjištěné závady a poškozené zařízení DM.
Uhradit způsobenou škodu na majetku DM i osobním majetku spolubydlících.
10. Zamykat pokoj, když ho jiný spolubydlící v dané době neužívá.
11. Při odchodu na vycházku se zapsat do vycházkového listu a k otevření dveří
použít vždy kartu ISIC/čip.
12. Zpožděný návrat z vycházky způsobený mimořádnou událostí je nutno
neprodleně oznámit telefonicky skupinovému vychovateli.
13. Při odchodu z DM zajistit zhasnutí světel, vypnutí el. přístrojů od přívodu
elektřiny, uzamčení pokoje, odevzdání klíče ve vrátnici DM.
14. Při příchodu si vyzvednou klíč ve vrátnici DM, přezout se a obuv uložit do
botníku v přízemí DM.
15. Vykonávat žákovskou službu (večerní stav žáků, kuchyňka, sprchy, klubovna)
dle pokynů vychovatele.
16. Respektovat pokyny a upozornění výchovných i ostatních pracovníků DM,
jejich rady a doporučení.
17. Oznámit vychovateli jakoukoliv změnu osobních údajů uvedených v přihlášce
do DM.
18. Z důvodu bezpečnosti, výchovné a kontrolní činnosti má výchovný pracovník
právo za přítomnosti žáka prohlédnout jeho skříň, úložný prostor, pracovní
stůl, poličku.
19. O některých víkendech a prázdninách DM v rámci doplňkové činnosti
organizuje ubytovací akce.
Povinností žáka je v odjezdový den připravit pokoj (uzamknout osobní věci,
připravit lůžkoviny) dle pokynů vychovatele.
20. Písemně požádat o povolení veškeré mimoškolní, zájmové, brigádnické
činnosti, které narušují režim DM.
21. Při ukončení pobytu v DM předat inventář pokoje včetně klíčů.
Povinnosti zákonných zástupců:
1. Seznámit se s VŘDM a zajistit, aby žák řádně docházel do DM.
2. Zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se výchovy a chování
žáka.
3. Informovat o změně zdravotního stavu a zdravotních potížích, o změně
osobních údajů a jiných závažných skutečnostech, které mají vliv na pobyt
žáka v DM.
4. Včas oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM.
5. Včas oznamovat ukončení pobytu žáka v DM (Platba ubytovaného se za
započatý měsíc nevrací)
6. Platbu za ubytování hradit vždy ve stanoveném termínu.

Článek 20
Zakázané činnosti ubytovaného žáka
1. Úmyslně narušovat vzájemné soužití, projevy ponižování, vyhrožování, násilí,
šikany, vulgárního vyjadřování, fyzického napadení, ubližování na zdraví.
2. Pořizování obrazových a zvukových záznamů za účelem nahrávání
zaměstnanců DM včetně interiéru DM.
3. Ubližovat spolužákům a zaměstnancům DM prostřednictvím médií (email,
facebook a další sociální sítě). Jedná se o zesměšňování, urážení,
ponižování, vyhrožování, vydírání a další způsoby šikany.
4. Přinášet do domova závadné časopisy, filmy a plakáty.
5. Přicházet do DM v průběhu vyučování i době přestávek.
6. Úmyslně způsobovat škodu na cizím majetku krádeží, ničením, poškozováním
či podvodem. Manipulovat a měnit zařízení pokoje, vyvěšovat plakáty a jinou
výzdobu bez souhlasu vychovatele.
7. Úmyslně ničit plakáty a důležité informace na nástěnkách pro žáky i
zaměstnance DM.
8. Opustit DM bez vědomí vychovatele při mimořádném odjezdu.
9. Vstupovat na ostatní patra bez vědomí vychovatele.
10. Rušit noční klid (hlukem, mobilním telefonem, notebookem či tabletem,
vstupovat do cizího pokoje, přijímáním návštěv na pokoji).
11. Vodit do prostor DM cizí osoby bez vědomí vychovatele.
12. Hrát hazardní a životu nebezpečné hry.
13. Z hygienických důvodů není dovoleno připravovat a konzumovat tepelně
upravené jídlo na pokojích.
Jídlo podléhající zkáze, žák ukládá v lednici. Trvanlivé potraviny ukládá na
vyhrazeném místě v pokoji. Kontroluje dobu upotřebitelnosti.
14. Odkládat potraviny na venkovní parapety.
15. Odnášet kuchyňské nádobí na pokoje včetně utěrek.
16. Chovat nebo přechovávat jakákoliv zvířata.
17. Manipulace s otevřeným ohněm (viz. čl. 12)
18. Používání návykových látek (viz. čl. 17)
19. Vnášet zbraně, zábavnou pyrotechniku a jiné předměty, které mohou poškodit
zdraví.
Článek 21
Výchovná opatření
1. Pochvaly
Žák za svůj aktivní přístup k životu v DM může získat:
a) pochvalu vychovatele
b) pochvalu ředitele školy
2. Kázeňská opatření
Podle závažnosti provinění může být žáku uloženo:
a) ústní napomenutí vychovatele
b) písemné napomenutí vychovatele
c) důtka ředitele
d) podmíněné vyloučení z DM
e) vyloučení z DM

3. Volba výchovných opatření je ovlivněna závažnosti přestupku, proto škála
výchovných opatření není využívána popořadě. Při podmíněném vyloučení
nebo vyloučení z DM bude zahájeno správní řízení.
Vyloučený žák ztrácí právo být znovu ubytován DM.
Článek 22
Závěrečná ustanovení, účinnost
Vnitřní řád domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné
zástupce a všechny pedagogické pracovníky. Vnitřní řád je zveřejněn na webových
stránkách www.spshranice.cz a v přízemí DM. S vnitřním řádem domova mládeže
prokazatelně seznámí vychovatelé ubytované žáky na začátku školního roku a dále
dle potřeby. Podpisem přihlášky k ubytování stvrzuje zákonný zástupce nezletilého
žáka, že se seznámil s vnitřním řádem domova mládeže.
Nabytím účinnosti tohoto vnitřního řádu pozbývá platnost Vnitřní řád domova
mládeže ze dne 1. 9. 2017
Tento vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dnem 11. 10. 2018.
V Hranicích dne 31. 8. 2018

Ing. Ivan Doležel v. r.
ředitel školy

