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1.Základní ustanovení








Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování,
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních
škol a zajišťuje těmto žákům školní stravování.
Tento vnitřní řád vychází z § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky o
školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních č. 108/2005 Sb.
Provoz DM se řídí denním režimem, který je součástí tohoto řádu.
Vnitřní řád vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný
pro všechny ubytované. Jeho nerespektování může mít vliv na ubytování žáka v
průběhu školního roku, případně na přijetí k ubytování v následujícím školním
roce.
Vnitřní řád je platný nejen v prostorách domova, ale i na všech akcích
pořádaných jeho zaměstnanci.
Vnitřní řád je v DM vyvěšen na veřejně přístupném místě a je k dispozici na
internetových stránkách školy / www.humanitas.cz /

2. Práva a povinnosti ubytovaných žáků a studentů:
a/ Žák a student má právo:










používat přidělený pokoj a využívat veškeré zařízení DM určené žákům
účastnit se zájmových, sportovních a kulturních akcí pořádaných domovem
mládeže a navštěvovat kurzy, tělovýchovná zařízení, taneční nebo se věnovat
jiné zájmové činnosti mimo DM po písemném souhlasu rodičů
požadovat pravidelnou výměnu ložního prádla 1x za 14 dní
dávat připomínky a návrhy ke všem otázkám života na DM vedoucí vychovatelce
přijíždět na DM v pondělí ráno po písemné žádosti zákonných zástupců
přijímat návštěvy ve dvoraně DM do 21 hod.
za stanovených podmínek používat vlastní schválené elektrospotřebiče prošlé
revizí /revizi zajišťuje škola/
používat vlastní hudební nástroj s ohledem na spolubydlící a studijní klid
žák má právo na studijní a noční klid

b/ Žák je povinen


























znát a dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků
domova
znát evakuační plán, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat
pravidla a směrnice protipožární ochrany
dodržovat osobní hygienu, udržovat pořádek a čistotu svých věcí, svého pokoje
/nepřechovávat na pokoji potraviny, každý den ráno vynášet odpadkový koš, stlát/
společenských místností a prostor domova mládeže i jeho okolí
znát a dodržovat provozní řád čajové kuchyňky, klubovny, keramické dílny,
posilovny a hřiště
1x v týdnu provádět generální úklid
sledovat denně informace na hlavní nástěnce
zúčastňovat se sezení s vedoucím vychovatelem nebo i s ostatními vychovateli
svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu (studijní
doba platí i v době praxí)
chodit v DM v přezůvkách
zabezpečit pokoj proti vniknutí cizí osoby /nenechávat klíče ve dveřích/, při ztrátě
klíče uhradit nový klíč / při opakované ztrátě uhradit nový zámek/
vrátit se z vycházek nejpozději do 21,00 hod., (akce, ze kterých je návrat po
21, 00 hod. je vždy třeba předem konzultovat s vedoucím vychovatelem)
před každým odchodem z DM zavřít všechna okna
zachovávat naprostý klid během učební doby a po večerce až do 6,45 hod. (kdo
vstává před budíčkem, nesmí svým chováním a počínáním budit ostatní /
pouštění rádia, hlasité bavení, bouchání dveřmi, sprchování apod./)
šetřit zařízení domova mládeže, neplýtvat energií a vodou
žák nebo zákonný zástupce má povinnost odstranit nebo nahradit škody, které
byly nedbalostí nebo úmyslně způsobeny na majetku DM /úmyslné poškození
v plné výši, neúmyslné 50%/
ohlásit okamžité závady na zařízení a inventáři DM, ztráty či poškození osobních
věcí i věcí spolubydlících
provádět výzdobu pokojů pouze povoleným způsobem /ne hřebíky, připínáčky,
nelepit nic na zeď//
na konci školního roku provést kompletní úklid pokoje a zajistit jeho uvedení do
stavu odpovídajícímu zápisu v protokolu o předání inventáře
nerušit spolubydlící zvoněním nebo používáním mobilního telefonu v době od
22.00 do 6.00 hod
oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění a nechat se ošetřit
v případě jakékoli zdravotní újmy /např.záchvat/
v případě onemocnění odjet domů
při podezření z požití alkoholu je žák povinen podrobit se dechové zkoušce/pokud
se neřídí pokyny vychovatele a úmyslně špatným dýcháním zabraňuje měření, je
měření bráno jako pozitivní/
při podezření z požití drogy je žák povinen podrobit se zkoušce na přítomnost
uvedené látky /odebrání vzorku moči, vyšetření u odborného lékaře/ a pokud je
test pozitivní, hradí výlohy s tím spojené
nepřinášet na DM cenné věci a vyšší částky peněz, v nezbytném případě je musí
uložit do trezoru DM
zajistit dle rozpisu službu ve dvoraně a úklid kolem budovy

c/ Žákům je zakázáno:
 svévolné poškozování zařízení DM
 kouření / platí i pro elektronické cigarety a vodní dýmky/ v DM a v přilehlých
prostorách /§ 8 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb./
 užívání, šíření, distribuce a přechovávání alkoholických nápojů, drog, omamných
a jiných zdraví škodlivých látek a to jak v DM, tak i během vycházek v osobním
volnu
 přijíždět z domova pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních
látek
 žádným záznamovým zařízením nahrávat nebo natáčet jednání a chování
pedagogických pracovníků
 přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin
 používání otevřeného ohně (svíčky, vonné tyčinky apod.)
 manipulování s elektrickou instalací ve všech prostorách domova
 přechovávání zvířat
 přemísťování inventáře bez vědomí vychovatelů, vyvěšování nevhodných plakátů
/pornografie, propagace stran, hnutí, spolků a sekt/
 vynášení inventáře DM mimo jeho prostory
 polepování nábytku, dveří a stěn, sezení v oknech, otevírání oken na schodištích,
stání na balkonech
 umývání oken, vyklánění, pokřikování a vyhazování jakýchkoliv předmětů z oken
 uzamykání pokojů v době jejich přítomnosti v nich
 přijímání cizích návštěv v prostorách DM
 vstupovat do jídelny pokud nemá žák objednanou stravu
 vynášení nádobí nebo jídla z jídelny
 užívání a přechovávání elektrospotřebičů bez provedené revize
 navštěvovat se na pokojích po 21,30 hod a před 6,00 hod.
 navštěvovat sociální zařízení opačného pohlaví (WC, sprcha)
 v době pobytu na DM zákaz koupání v přírodních koupalištích
 jakékoliv projevy snižování lidské důstojnosti, šikana, omezování osobní svobody,
fyzické napadání, projevy rasové nesnášenlivosti
3. Ostatní pravidla:
 do prostoru DM je povolen vstup pouze ubytovaným žákům
 na návštěvu do prostoru DM mohou přicházet pouze neubytovaní žáci Scholy
Humanitas /přezutí a ohlášení na vychovatelně/
 DM mohou žáci opustit pouze se souhlasem vychovatele /po zápisu do knihy
vycházek/, svůj odchod i příchod hlásí osobně na vychovatelně
 v době od 8,05 – 12,00 hod. nemají žáci na DM povolen přístup
 v případě ředitelského volna pro žáky Scholy Humanitas bude DM uzavřen i pro
ostatní ubytované žáky
 v odjezdový den je DM otevřen do 14,30 hod.
 v příjezdový den mohou žáci přijíždět od 17,00 hod. do 21,00 hod./ výjimky pouze
po dohodě s rodiči, pokud není jiné spojení/
 v příjezdový den žáci svůj příjezd hlásí osobně na vychovatelně
 každý odjezd žáka z DM /mimo odjezdový den/ musí být potvrzen rodiči
/telefonicky nebo písemně (možno i e-mailem)/ před odjezdem
 každý příjezd domů /mimo odjezdový den/ jsou rodiče povinni ohlásit vychovateli
/pokud nebyl žák předem omluven/













pokud žák nepřijede v den stanovený v přihlášce, je zákonný zástupce žáka
povinen tuto skutečnost ohlásit vychovateli DM /773 769 492, 770 127 111 (ved.
Vychovatel)/
DM je v provozu od neděle do pátku /ostatní dny nemají žáci na ubytování nárok/
o víkendech mohou být pokoje žáků pronajímány v rámci doplňkové činnosti
školy, ubytovaní žáci jsou povinni připravit pokoj /uzamknout si své osobní věci
do skříní, pokoj uklidit a svléci ložní prádlo/
ve výjimečných případech jsou žáci povinni uvolnit svůj pokoj i během týdne,
náhradní ubytování jim bude zajištěno bez finanční náhrady na klubovnách
při kontrole pořádku po odchodu do školy mají vychovatelé právo zkontrolovat
pořádek ve skříních pouze nahlédnutím, osobní věci žáků je možno zkontrolovat
pouze v přítomnosti dotyčného žáka
pokud dojde k poškození majetku ve společných prostorách a nebude zjištěn
viník, hradí opravu /koupi/ společně všichni žáci
vzájemná návštěva chlapců a dívek na pokojích je možná pouze za dodržování
stanovených pravidel /s pravidly budou žáci seznámeni při nástupu na DM/
v době osobního volna je možno řídit motorové vozidlo a jezdit jako spolujezdec
pouze s písemným souhlasem rodičů /v přihlášce/
žáci Scholy Humanitas mají před zahájením školního roku při ubytování přednost
před žáky ostatních škol. V průběhu roku je možnost se hlásit v případě volné
kapacity.
žáci maturitního ročníku odjíždějí povinně před přípravným týdnem domů a nárok
na ubytování jim končí dnem vydání maturitního vysvědčení
žáci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem vnitřního řádu DM, že
s ním souhlasí a budou ho plně respektovat

4. Výchovná opatření
Výchovná opatření Domova mládeže jsou v souladu s Vyhláškou 13/2005 § 10 čl.1,3


Za vzorné chování může být udělena pochvala nebo jiné ocenění.



Za porušování vnitřního řádu se podle závažnosti provinění udělí žákovi některé z
těchto výchovných opatření:

a) zákaz vycházek
b) napomenutí vyslovené vychovatelem
c) důtka udělená ředitelem
d) podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou
e) ukončení ubytování v domově mládeže
 Výchovná opatření se písemně oznamují zákonnému zástupci žáka a
třídnímu učiteli. Také organizaci, pro kterou se žák připravuje, nebo
právnické či fyzické osobě, na jejíž náklady se žák připravuje.
 Při podmíněném ukončení ubytování stanoví ředitel zkušební lhůtu od
jednoho do pěti měsíců. Žáka, jemuž bylo ubytování ukončeno, může ředitel
ponechat v DM po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování,
nejdéle však po dobu jednoho měsíce. Dopustí-li se žák v této lhůtě
kázeňského přestupku, může být jeho ubytování ukončeno okamžitě.
Bydlení mimo domov mládeže zajišťují žáku zákonní zástupci.
 Opakované přestupky se posuzují přísněji!



Ukončení ubytování v DM:
 verbální či fyzická šikana,
 problém alkoholu, drog, kouření v DM
 odmítnutí testu na alkohol, drogu, či kontroly osobních věcí
 úmyslné ničení vybavení DM
 krádež
 opakované porušování VŘ
 neplacení ubytování
 návštěvy na pokojích po 21,30 hod.

5. Režim dne :














6,00 - 7,30
7,30 - 7,50
8,05
8,10 - 13,50
12,00 - 14,10
12,00 - 18,00
18,00 - 18,30
18,30 - 19,30
19,30 - 21,00
21,00 - 21,30
21,30 - 22,00
22,00
22,00 - 6,00

ranní hygiena, úklid pokojů
odchod na snídani, snídaně
odchod z podlaží /zamykání internátu/
výuka
oběd
zájmová činnost žáků, odpolední vyučování
večeře /výdej ukončen v 18,20 hod./
studium, příprava na vyučování
zájmová činnost, vycházky
večerní hygiena, příprava na večerku
klidové zaměstnání na vlastních pokojích
večerka
noční klid

Povinnosti služby

















služba si před 14,15 hod. vyzvedne sešit služby na vychovatelně
služba nastupuje v 14,15 hod.
služba je plně podřízena vychovateli
vchod do budovy školy musí být po celou dobu služby uzavřen na „vrátníka“
služba zodpovídá za to, že do Domova mládeže nevpustí na návštěvu nikoho,
kromě neubytovaných žáků Scholy Humanitas (viz. vnitřní řád DM), které zapíše
do sešitu
do prostoru DM je cizím osobám vstup zakázán, mohou být pouze ve dvoraně
služba zapíše, za kým přišly na návštěvu, jejich jméno, čas odchodu a příchodu
při jakýchkoli problémech s návštěvami cizích osob služba zavolá ihned
vychovatele
služba nesmí opustit své pracoviště
služba končí po příchodu posledního žáka z vycházky ve 21,00 hod.
služba zodpovídá za pořádek a za klid ve vstupní dvoraně (vynese odpad, urovná
židle a stoly ve dvoraně)
první i druhá služba kontroluje, zda je třeba vynést odpadky ze 3. a 4. podlaží
(vynáší se pouze plné popelnice)
výměna služby je možná jen ve výjimečných případech po dohodě
s vychovatelem
při porušení povinností služby žák službu opakuje
ve 21.00hod. služba zavolá vychovatele ke kontrole pracoviště

schválil: Mgr. Milan Šťovíček
ředitel školy

zpracoval: Bc. David Malát
vedoucí vychovatel DM

