Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
pracoviště Hejnice, Lázeňská 349, 46362 Hejnice

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
1. Základní ustanovení
Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které poskytuje žákům ubytování,
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy. Činnost a
provoz DM se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, její novelou č. 436/2010 Sb. a
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Na ubytování v DM nemá žák právní nárok. Ubytování v DM se poskytuje žákům na dobu
jednoho školního roku. Přihlášku na DM podávají žáci (jsou-li nezletilí, pak jejich zákonný
zástupce) na příslušném tiskopise. O umístění žáka v DM rozhoduje ředitelka školy. DM je
v provozu ve dnech školního vyučování. Provoz DM se řídí denním režimem, který je
součástí tohoto vnitřního řádu. Ubytování o volných dnech DM nezajišťuje. Ubytování začíná
v neděli od 18.00 hod a končí v pátek 8.00 hod.
Během školního roku ukončí ředitelka školy žákovi ubytování na DM z těchto důvodů: na
vlastní písemnou žádost zákonného zástupce žáka nebo žáka, pokud je zletilý, pokud
ubytovaný žák přestal být žákem školy, pokud bylo žákovi povoleno přerušení studia, za
porušování vnitřního řádu DM (zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
pracovníku školy se považují za závažné porušení), pokud zákonný zástupce nebo žák neplatí
příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním s výjimkou vážných důvodů, které
mohou dočasně bránit poukázání příspěvku.

2. Práva a povinnosti žáka
2. 1. Práva ubytovaných žáků:
-

používat ve smyslu určení přidělenou místnost s příslušenstvím,
využívat ve smyslu určení veškeré zařízení DM určené pro žáky,
podílet se na organizaci a přípravě výchovné, kulturní, estetické, společenské
a sportovní činnosti a této se i účastnit,
osobně podávat návrhy a připomínky k životu a dění v DM,
požadovat základní vybavení přiděleného pokoje,
používat se souhlasem vychovatele a spolubydlících schválený vlastní radiopřijímač,
mobilní telefon, notebook apod. v době mimo studijní a noční klid,
být volen do žákovské samosprávy,
přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru (vždy však se souhlasem vychovatele a na
místě k tomu určeném),
požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky příslušného vychovatele,
odjíždět na dny pracovního klidu k rodičům,
odjíždět i jinam během týdne, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem
rodičů,
upozornit vychovatele na výskyt negativních jevů,
na vytvoření vhodných podmínek ke studiu,
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-

vytvářet vhodné estetické prostředí na pokoji (vždy po dohodě s vychovatelem),
cennosti nebo větší částku peněz uložit v kanceláři DM.

2. 2. Povinnosti ubytovaných žáků:
-

-

-

seznámit se a dodržovat pokyny ustanovení tohoto vnitřního řádu a režimu DM. Řídit
se pokyny pracovníků DM, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i
spolubydlících, Požární řád, Poplachové směrnice a Evakuační řád, s nimiž byl
prokazatelně seznámen. Každý ubytovaný svým podpisem dvakrát ročně (na začátku
každého pololetí) podepisuje, že byl řádně proškolen a seznámen s těmito předpisy a
pokyny,
zachovávat základní hygienická pravidla, dbát o svůj zevnějšek a pořádek ve svých
věcech v pokoji i ve společných prostorách DM a jeho okolí,
podílet se na denním a týdenním úklidu vlastního pokoje a pomáhat při údržbě okolí
DM v rámci žákovských služeb,
v daných termínech si vyměňovat ložní prádlo,
dodržovat ustanovení režimu dne,
svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu,
chránit majetek svůj, DM i ostatních. Zamykat pokoj vždy, když ho jiný v dané době
neužívá, při odchodu uzavřít okno,
hlásit veškeré závady na inventáři a zařízení budov DM vychovateli,
nerušit spolubydlící zvoněním nebo používáním mobilního telefonu, či notebooku
zejména v době studijního a nočního klidu,
podrobit se dočasnému odebrání věcí, pokud jsou tyto věci používány nebo je s nimi
nakládáno v rozporu s tímto vnitřním řádem
používat pouze schválené elektrospotřebiče (musí mít potřebný atest, či jsou schváleny
revizním technikem),
mít o večerce připraveny lůžkoviny, noční oblečení, mít zhasnuté stropní světlo. Po
večerce nepoužívat akustické spotřebiče. Prodloužení osobní večerky z důvodu
sledování aktuálního televizního programu nebo přípravy na vyučování s pomocí
vlastního notebooku povoluje na žádost žáka vychovatel, nejdéle do 2300 hodin,
dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, v prostorách DM se přezouvat (ne
sportovní obuv, ale domácí), chodit přiměřeně a čistě oblečen,
potraviny ukládat pouze na vymezené místo (lednička), ledničku vyklízet vždy v pátek
před odjezdem,
oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění, v případě, že žák onemocní
doma a jde k lékaři v místě bydliště a zůstane doma, oznámí toto neprodleně na DM,
přicházet na DM včas, střízlivý a řádně upraven,
při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj (užívané vybavení, klíče i
zapůjčený inventář). Uhradit všechny dosud nezaplacené pohledávky vůči DM, včas
odstěhovat osobní věci.

2. 3. Ubytovaným žákům není v DM dovoleno:
-

užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky vč. jejich obalů (zejména
cigarety, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky), hrát hazardní hry,
vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Při
důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí DM
opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i
orgán sociálně právní ochrany, popř. Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí
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-

-

-

DM lékařskou pomoc. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý
přestupek proti vnitřnímu řádu domova mládeže,
projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání
snižující lidskou důstojnost, (např. formou kyberšikany) a poškozující zdraví, podílet
se na jiné nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy tolerovat vůči jiným i vůči
vlastní osobě,
navštěvovat se na oddělených patrech DM,
kouřit v budově DM a jejím okolí, jakož i na všech akcích pořádaných DM (platí i pro
elektronické cigarety),
pohybovat se v prostorách DM v montérkách a dalších pracovních oděvech (montérky
jsou uloženy v dílnách OV),
přemisťovat inventář bez vědomí vychovatele,
hrát hazardní hry,
přechovávat na DM zvířata,
vstupovat do místnosti (prostor), kde je vstup nepovolaným osobám zakázán,
svévolně jakýmkoli způsobem opouštět DM,
přísně zakázáno je zasahování do elektroinstalace, manipulování s uzávěry vody,
plynu, používání otevřeného ohně (svíčky, vonné tyčinky aj.), chemikálií a výbušnin,
během osobního volna jezdit na vyjížďky (autem, motorkou) a opouštět město,
pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany
nebo poškozování dobrého jména DM,
nechávat v lednicích, přes víkend, potraviny podléhající zkáze (nápoje a trvanlivé
potraviny ano, jiné potraviny budou likvidovány bez náhrady). Není dovoleno ukládat
potraviny a nápoje na okenních parapetech,
návštěvy opačného pohlaví na pokojích a shromažďování se na chodbách a
schodištích v době studijního klidu a v období přípravy na večerku,
vyklánět se a sedat v oknech DM, pokřikovat z oken nebo z nich vyhazovat odpadky,
uzamykat se na pokojích a jiných místnostech DM,
dojíždět na DM vlastními motorovými vozidly a parkovat v areálu školy bez povolení
ředitelky,
koupání mimo veřejná koupaliště a všude tam, kde není plavčík či záchranná služba,
opouštět DM bez vědomí a souhlasu vychovatele.

3. Práva a povinnosti rodičů a zletilých žáků
3.1

Práva zákonných zástupců žáků:
-

3.2

být nejméně jednou za rok informován o chování a aktivitě nezletilého žáka (např. při
třídních schůzkách školy),
na informace mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby,
které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost,
podávat připomínky vedení DM a vychovateli, vztahující se k pobytu žáka v zařízení.
Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků:

-

zajistit, aby žák docházel řádně do DM a na vyzvání se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se výchovy žáka,
informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy,
oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnosti žáka v DM před jejím uskutečněním
telefonicky nebo osobně (odjezd v týdnu, odklad obvyklého příjezdu apod.),
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-

-

-

oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny
bydliště, doručovací adresy, tel. čísla apod., a další údaje podstatné pro průběh
výchovy (např. ukončení ubytování) nebo pro bezpečnost (např. změna pravidelného
příjezdu na DM),
při předčasném ukončení ubytování podat písemnou žádost nejpozději 10 dnů před
koncem ukončení ubytování. Při odchodu žáka z DM během měsíce se poplatek za
ubytování nevrací,
hradit poplatky za poskytnuté služby (ubytování a stravování) ve stanovených
termínech. Měsíční úhrada za ubytování je splatná do 1. dne aktuálního měsíce.

4. Organizace a provoz DM
4. 1. Návštěvy v DM
Vstup do prostor DM je povolen pracovníkům DM, žákům ubytovaným v DM, určeným
pracovníkům školy, rovněž tak kontrolám a inspekčním orgánům v doprovodu určeného
pracovníka školy. Rodičům jsou návštěvy umožněny po dohodě s vychovatelem ve
vyhražených prostorách DM. Jiným osobám je vstup do DM bez vědomí pedagogického
pracovníka DM zakázán.
4. 2. Vycházky žáků
Doba vycházek je stanovena po nástupu výchovné skupiny, ke které žák náleží, až do večeře,
pokud vychovatel neurčí jinak. Odchody a příchody žáků musí být zaznamenány. Opuštění
obce musí předem povolit vychovatel na základě písemné žádosti rodiče, popř. zákonného
zástupce. Prodloužení vycházky lze udělit po dohodě s vychovatelem.
4. 3. Osobní hygiena a úklid
Ubytovaní žáci jsou povinni dbát zásad osobní hygieny a udržovat pořádek osobních věcí.
Výzdoba pokojů nesmí poškozovat stěny a vnitřní zařízení DM, nesmí propagovat rasizmus,
násilí ani pornografii. Při výzdobě pokoje bere žák ohled na mínění spolubydlících. Na spaní
lze používat pouze noční prádlo. Přikrývka, polštář i matrace musí být povlečena
vyměnitelným povlakem (ubytovaní mohou používat vlastní ložní prádlo). Noční klid na DM
je od 22.00 hod do 6.30 hod.
4. 4. Příprava na vyučování
Příprava na vyučování je stanovena denně v trvání nejméně 1 hodiny (18.30 hod – 19.30 hod).
V této době se žáci připravují na vyučování a jsou povinni zachovávat naprostý klid ve všech
prostorách DM. Individuální studijní doba je stanovena po konzultaci s vychovatelem,
4. 5. Opatření k posílení kázně
Za vynikající výsledky na úseku VMV je možno žákovi udělit tyto pochvaly: pochvala
vychovatele, pochvala ředitelky školy, věcná odměna.
Pokud žák porušuje řád domova mládeže závažnějším způsobem, udělí se mu podle
závažnosti provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů: napomenutí vychovatele, důtka vychovatele,
důtka udělená ředitelkou školy, podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou, a to nejdéle
na dobu jednoho roku, vyloučení z DM.
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5. Závěrečná ustanovení
Tento vnitřní řád nabývá účinnost dnem 1. 9. 2017 a zároveň ruší platnost všech předchozích.
Znalost tohoto vnitřního řádu je povinností každého žáka (neznalost neomlouvá). Vnitřní řád
je vyvěšen na veřejně přístupném místě. Žák stvrzuje svým podpisem seznámení se se všemi
ustanoveními vnitřního řádu a jeho dodržování.
Součástí Vnitřního řádu DM je režim dne, který je závazný pro všechny ubytované
žáky!

V Hejnicích dne 1. 9. 2017

ing. Alena Dvořáková
ředitelka SŠHL Frýdlant
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Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
pracoviště Hejnice, Lázeňská 349, 46362 Hejnice

DENNÍ REŽIM
6.30 hod

budíček

6.35 hod – 6.55 hod

osobní hygiena, úklid pokojů a osobních věcí
předání pokoje vychovatelům

7.00 hod

odchod z DM na snídani do jídelny školy, uzamčení DM

7.00 hod – 7.25 hod

snídaně v jídelně školy, (pro žáky odcházející na praktické
vyučování výdej svačiny)

7.30 hod

zahájení v OV + TE

7.35 hod – 7.45 hod

kontrola a bodování pokojů

7.00 hod – 12.00 hod

DM uzavřen

12.00 hod – 15.00 hod

postupné příchody žáků a žákyň z teoretické a praktické výuky
pondělí 15.00 hod seznámení s programem týdne - společenka
úterý 15.00 – 15.30 hod generální úklid na pokojích

15.30 hod – 17.15 hod

zájmová, sportovní a rekreační činnost, TV, PC, osobní
volno, vycházky

17.00 hod – 17.30 hod

večeře teplá (jídelna školy) – pondělí a středa

17.00 hod – 17.30 hod

večeře studená (vychovatelna DM) – úterý a čtvrtek

18.25 hod

příchod na DM

18.30 hod – 19.30 hod

příprava na vyučování – samostudium

19.30 hod – 21.45 hod

osobní volno na DM (zájmová činnost, TV, PC, spol. hry, četba)

21.45 hod – 22.00 hod

úklid, osobní hygiena, příprava na večerku

22.00 hod – 06.30 hod

večerka, noční klid

UPOZORNĚNÍ
Příchod na DM: neděle 18.00 hod – 21.00 hod.
Prodloužená vycházka je povolena po dohodě s vychovatelem.
Studenti starší 18 let mají individuální program po dohodě s vychovatelem.
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