28. října 1872, 511 01 Turnov, telefon: 481 321 591, E-mail: domov@szsturnov.cz

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
1. Základní ustanovení
Domov mládeže (dále DM) je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol (příp.
studentům vyšších odborných škol) ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně
vzdělávací činnost SŠ a VOŠ a zajišťuje žákům (příp. studentům) školní stravování.
Domov mládeže vede žáky (studenty) k plnohodnotnému využívání volného času formou
zájmových a odpočinkových činností. Přijetí do DM není nárokové, platí pouze pro daný školní rok.
2. Provoz DM
Činnost, organizace a provoz DM SZŠ 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.
Vnitřní řád vymezuje práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované
a zaměstnance DM.












DM poskytuje služby během školního roku (vyjma prázdnin)
provoz DM začíná v neděli v 18.00 hodin a končí v pátek v 7.40 hodin
žákům a studentům zajišťuje DM celodenní školní stravování (vyjma snídaně v pondělí)
provoz DM se řídí denním režimem, který je součástí řádu DM
s řádem a režimem DM jsou žáci a studenti seznámeni na první schůzce skupiny a svým podpisem
stvrzují, že budou jeho ustanovení svědomitě plnit celý školní rok
úhrada za ubytování a stravování se platí převodem z účtu rodičů (příp. žáků nebo studentů) na účet
školy do 20. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující, výjimečně v hotovosti (v sekretariátu
školy)
odjezdy neplnoletých žáků se zapisují do odjezdové knížky, které rodiče stvrzují svým podpisem
dle vyhlášky č. 108/05 Sb., § 4, písm. 5 je možné ukončit umístění žáka (studenta) v DM, pokud
zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák, student - neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu
za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou DM jiný termín úhrady
chodby DM jsou z důvodu bezpečnosti žáků monitorovány kamerovým systémem
3. Práva ubytovaných

Ubytovaný žák uplatňuje svá práva vyplývající z Úmluvy o právech dítěte a školského zákona,
zejména právo:
 používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškeré prostory DM určené ubytovaným
(studovny, kuchyňky apod.)
 podílet se na přípravě akcí organizovaných DM a samosprávou DM, využívat nabídku zájmové
činnosti v DM
 na účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla 1x za 14 dní
 na uložení finanční hotovosti v trezoru ve vrátnici DM jen po dobu nezbytně nutnou
 na klid ve studijní době a po večerce
 podávat opodstatněné připomínky k otázkám života DM ředitelce školy, vychovatelce nebo žákovské












samosprávě
odjíždět na víkendy, svátky a ředitelské volno k rodičům
odjíždět během týdne pouze s předběžným písemným souhlasem rodičů (vychovatelka může požádat
i o telefonický souhlas rodičů)
požádat o udělení vycházky příslušnou vychovatelku (prodloužená vycházka u neplnoletých žáků jen
v Turnově), za odměnu může být udělena i vycházka navíc (akceptována bude pouze ta, o kterou žák
osobně požádá)
být volen do žákovské samosprávy
přijímat návštěvy na určeném místě do 19.00 hodin (ohlášené a zapsané ve vrátnici DM)
přiměřený odpočinek a volný čas a ocenění aktivního přístupu v DM
právo na respektování své osobnosti
využívat volný čas k osobnímu rozvoji
používat osobní počítač ke studijním účelům, a to s ohledem na spolubydlící a dobu studijního
a nočního klidu
4. Povinnosti ubytovaných





























dodržovat vnitřní řád a řídit se pokyny pracovníků DM
pravidelně ve stanovených termínech uhradit veškeré poplatky spojené s ubytováním a stravováním
dodržovat údaje vyplněné v dotazníku přiloženém k přihlášce do DM pro příslušný školní rok
informovat DM o důležitých okolnostech týkajících se zdravotního stavu
svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního a nočního klidu
dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy
předložit vlastní elektrospotřebiče (budík, nabíječku, rádio, CD přehrávač, počítač, kulmu, holicí
strojek, fén) používané na DM ke kontrole BOZP technikem za poplatek
za ztrátu ani poškození schválených spotřebičů žáků (studentů) DM neručí, žáci (studenti) si za ně
zodpovídají sami
přihlašovat a odhlašovat stravu do 7.30 hodin předchozího dne
potraviny ukládat pouze v ledničce, ledničku vyklízet vždy v pátek před odjezdem
šetřit zařízení DM, šetřit energií, vodou; zaviněná poškození inventáře nahradit
veškeré závady na zařízení a inventáři hlásit ve vrátnici DM
dodržovat zásady slušného chování, přezouvat se v pokojích, ve společenských prostorách
i v učebnách, chodit přiměřeně a čistě oblečeni
nenarušovat kázeň a neohrožovat zdraví druhého ani své
opustit pokoj do 7.40 hodin (návrat do pokoje nejdříve ve 12.00 hodin)
oznamovat vychovateli ve službě každý úraz, onemocnění i požití léku
v případě, že žák (student) onemocní a zůstane doma, oznámí rodiče nebo plnoletý žák (student)
neprodleně tuto skutečnost do DM, omluví se ve škole a odhlásí si stravu
v případě, že ráno žák (student) nenastoupí do vyučování z důvodu návštěvy lékaře, je povinen toto
oznámit do 7.30 hodin vychovateli ve vrátnici, pokud zdravotní stav žáka neumožní odchod do školy,
odchází do sekretariátu školy, kde vyčká příjezdu zákonných zástupců
přicházet do DM včas (dle ustanovení vnitřního řádu DM), střízlivý a upravený
při odchodu do školy odevzdat klíč od pokoje ve vrátnici
při manipulaci s okny a žaluziemi se řídit pokyny pracovníků DM (větrání pouze ventilačkami, velká
okna zůstávají uzavřena)
respektovat a ctít práva druhých, být ohleduplný k potřebám spolubydlících (po večerce dodržovat klid
na jednotlivých pokojích)
dodržovat základní hygienická pravidla a udržovat pořádek ve svých věcech, podílet se na denním
úklidu pokoje; v rámci veřejně prospěšných činností přispívat k udržování pořádku ve společných
prostorách a okolí DM
1 x za měsíc zaklízení osobních věcí žáků do přidělených skříněk
při ukončení ubytování v DM řádně předat pokoj a zapůjčený inventář, uhradit poškozený inventář

5. Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a hygieny
V DM není dovoleno:





















svévolně poškozovat zařízení DM, zasahovat do jakéhokoliv zařízení a vybavení DM, manipulovat
s otevřeným ohněm
vstupovat na balkony a veškeré venkovní konstrukce budovy DM (hromosvody, střechy, balkony),
vyklánět se, pokřikovat a vyhazovat jakékoliv předměty z oken
užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky, hrát hazardní hry
(při důvodném podezření ze zneužívání návykových látek činí DM opatření k ochraně zdraví žáka
podle pokynů MŠMT, je-li zdravotní stav žáka pod vlivem návykových látek, žádá vychovatel
neprodleně zákonného zástupce o odvoz žáka do místa trvalého bydliště, zletilý žák odjíždí sám)
kouřit v budově DM a přilehlém okolí (včetně elektronických cigaret)
šikanovat jiné žáky (studenty) či projevovat rasovou, národnostní, náboženskou nesnášenlivost,
vandalismus a jiná jednání snižující lidskou důstojnost, propagovat a rozšiřovat pornografii a podílet se
na jiné nezákonné činnosti
zneužívání sociálních sítí a snižování důstojnosti druhých osob
vnášet do DM cenné věci a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem v DM a přípravou
na vyučování
přechovávat zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami, včetně zábavné pyrotechniky
přemísťovat inventář, vyvěšovat plakáty a jiné výzdoby
přechovávat v DM zvířata
navštěvovat cizí pokoje po večerce
přivážet jízdní kola a motocykly do DM a používat je jako dopravní prostředek
parkovat motorová vozidla v areálu DM a školy a užívat je v průběhu týdne
ukládat potraviny a nápoje na okenních parapetech
odnášet nádobí a příbory z jídelny a kuchyněk na jednotlivých poschodích
koupat se mimo plavecký bazén a bez pedagogického dozoru
používat jiné než vyhrazené a registrované spotřebiče (varné konvice, vařiče, toustovače, přenosné
chladničky, žehličky, přímotopy nelze přivážet do DM)
hrát na hudební nástroje v době studijního a nočního klidu
Žák zná pro případ ohrožení telefonní čísla:
112 - Integrovaný záchranný systém
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie ČR
6. Práva zákonného zástupce nezletilého žáka

-

zákonný zástupce má právo být informován o průběhu pobytu žáka v DM, o chování a aktivitě
nezletilého žáka
zákonný zástupce má právo podávat připomínky vedení DM a vychovateli vztahující se k pobytu žáka
v zařízení
zákonný zástupce má právo po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti
režimové podmínky pobytu v DM

7. Povinnosti zákonného zástupce
-

zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do DM
zákonný zástupce má povinnost na vyzvání ředitelky DM osobně se zúčastnit projednávání závažných
otázek týkajících se výchovy žáka
zákonný zástupce má povinnost informovat skupinovou vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtíží a jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh výchovy
oznamovat důležité změny v údajích uváděných do dokumentace DM
zákonný zástupce má povinnost oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka
žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče písemně nejpozději 10 dnů před dnem
ukončení ubytování
zákonní zástupci uhrazují poplatky za poskytované služby v předepsané výši a ve stanovených
termínech
zákonný zástupce je povinen podle § 27 Nařízení vlády č. 108/1994Sb., uhradit škody na majetku,
které způsobí jeho nezletilé dítě úmyslně, ale i neúmyslně
8. Informace poskytované rodičům

-

o podmínkách ubytování a finančním zajištění pobytu žáka
o chování a aktivitě nezletilého žáka, o závažných okolnostech, které ohrožují další pobyt žáka v DM
z důvodů kázeňských, zdravotních nebo ekonomických
9. Výchovná opatření domova mládeže

dle zákona č. 561/04 Sb. §31, odstavce 1 – 4.
Za vzorné chování, plnění povinností, za významný projev aktivity a statečný čin nebo mimořádné zásluhy
ve prospěch kolektivu může být žákovi (studentovi) udělena pochvala nebo jiné ocenění.
Proviní-li se žák (student) proti domovnímu řádu DM, bude mu podle závažnosti provinění uděleno
některé z těchto výchovných opatření:
1.
2.
3.
4.
5.

napomenutí vychovatele
důtka vychovatele
důtka ředitele školy (DM)
podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou
vyloučení z DM

Ubytování ukončuje ředitelka školy a DM na návrh vychovatelky po projednání v pedagogické radě
a žákovské samosprávě.
10. Závěrečná ustanovení
-

tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019
znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka
neznalost vnitřního řádu žáka neomlouvá
při nástupu do DM jsou všichni žáci a zákonní zástupci seznámeni s vnitřním řádem
žák a zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem seznámení se s ustanoveními vnitřního řádu DM
a jeho dodržováním

V Turnově dne 30. 8. 2019

Mgr. Lenka Nováková
ředitelka SZŠ

DENNÍ REŽIM DM SZŠ V TURNOVĚ
(platí pro žáky/ně 1. – 4. ročníku, pro plnoleté žáky)
4.30 – 6.15
6.45
4.45 – 7.00
7.00 – 7.30
7.40
8.30 – 9.00
od 7.50
8.00 – 12.00
12.35 – 13.50
17.30 – 18.00
16.00 – 19.00
od 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 21.30
od 21.00
21.30 – 22.00
22.00
OSOBNÍ VOLNO
neplnoletí žáci
plnoletí žáci

budíček pro žáky/ně na praxi a výuku
budíček pro ostatní
snídaně v jídelně DM pro žáky ŠA MB
snídaně pro ostatní ubytované žáky/ně
ubytovaní žáci opouští budovu DM
snídaně pro žáky/ně na praxi
výuka podle rozvrhu školy
uzavření DM
oběd v jídelně DM
večeře v jídelně DM
zájmová činnost v DM a osobní volno
žáci 1. – 3. ročníků přítomni ve svém patře
studijní příprava na vyučování
úklid pokojů a kuchyněk
plnoletí žáci přítomni v DM
osobní hygiena (všichni ubytovaní žáci jsou přítomni
ve svých pokojích)
večerka

do 19.00 hod
do 20.00 hod

PRODLOUŽENÁ VYCHÁZKA
1 x týdně na požádání a se souhlasem vychovatele
1. ročník
do 19.30 hod (ve 2. pololetí do 20.00 hod)
2. ročník
do 20.30 hod
3. a 4. ročník i plnoletí
do 21.00 hod
Za dobrý prospěch a dobré chování může být udělena vycházka navíc.
NÁVŠTĚVY
do 19.00 hod v návštěvní místnosti DM.
PŘÍJEZDY
v neděli do 22.00 hod u plnoletých žáků, do 21.00 hod u neplnoletých žáků,
se souhlasem vychovatele a rodičů i v pondělí před dopoledním vyučováním.
V Turnově dne 30. 8. 2019

Mgr. Lenka Nováková
ředitelka SZŠ

