Vnitřní řád domova mládeže
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun
(Platnost a účinnost od 1. 9. 2015)

Číslo jednací: 239/2010/HRU

Školská rada schválila dne: 28. 4. 2015

školní rok
2017/2018

Vnitřní řád domova mládeže
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun

Řád domova mládeže vychází z vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., ze dne 22. 02. 2005 o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb.
Domov mládeže při Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun (dále jen DM) je školské zařízení, které zabezpečuje žákům
ubytování a mimoškolní výchovu. Přijetí do DM není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. DM vytváří vhodné podmínky
pro studium a pro využití volného času. Vnitřní řád organizačně zajišťuje život na DM, kde je třeba dodržovat určitá pravidla
a společenské zásady. Ubytovaní jsou povinni tato pravidla a zásady dodržovat
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PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1.

Žák má právo:
a) používat přidělenou ložnici a využívat veškeré zařízení DM určené žákům
b) podílet se na organizaci života žáků na DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho žákovskou samosprávou
c) podávat připomínky ke všem otázkám týkajících se chodu DM řediteli školy, vedoucímu vychovateli, vychovateli, nebo
studentské radě
d) přijímat se souhlasem vychovatele návštěvy
e) požádat příslušného vychovatele o vycházky
f) odjíždět na dny pracovního volna a klidu k rodičům nebo zákonným zástupcům
g) odjíždět i jinam během týdne, pouze s předběžným písemným, e-mailovým nebo telefonickým souhlasem zákonného
zástupce; v případě, že se nejedná o závažný důvod (návštěva lékaře apod.), může žák využít tuto možnost pouze jeden
krát za čtrnáct dní
h) být volen do Rady DM
i) se souhlasem vychovatele a spolubydlících používat vlastní elektrospotřebiče, pouze však ty, které zkontroloval pověřený
revizní technik
j) vyžadovat klid na patře v době studijního klidu a po večerce
k) zúčastňovat se akcí i mimo DM pořádaných Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun nebo jinými organizacemi
a sportovními kluby; při pravidelné účasti na akcích mimo DM je nutný písemný souhlas vedoucího vychovatele, při
jednorázové účasti ústní souhlas vychovatele
l) žák je seznámen s VŘ DM a svým podpisem na začátku školního roku stvrzuje, že chápe náležitosti v něm obsažené a bere
na vědomí možné důsledky jeho porušení

2.

Žák je povinen:
a) vždy se chová, má na paměti a pracuje tak, aby sobě ale ani nikomu jinému nezpůsobil zranění, újmu apod. – prosociálnost
ve vztahu mezi žáky navzájem, budování pozitivních vztahů vně i uvnitř skupiny
b) při akcích pořádaných školou, nebo DM má každý žák povinnost chovat se tak, aby nedocházelo cíleně k porušování
BOZP; o pravidlech je vždy předem informován a proškolen odpovědným pracovníkem

3.

Žákům je zakázáno:
a) přechovávat na DM zvířata mimo míst k tomu určených – terária
b) hrát hazardní hry, jíst v internetových učebnách a na klubovnách
c) kouřit v areálu DM, užívat, nabízet a přechovávat alkohol v areálu DM, požívat a distribuovat drogy a jiné škodlivé či
návykové látky, donášet je a přechovávat na DM a při všech činnostech organizovaných DM
d) parkovat motorová vozidla v areálu DM
e) opustit město, sídlo DM bez ohlášení službě na DM
f) vyklánět se a vyhazovat věci z oken
g) přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami
h) ukládat jízdní kola používaná pro svou přepravu jinam než na místa k tomu určená – cyklistická garáž. Kolo uzamkne
svým zámkem v garáži, zavře garáž a klíč odevzdá na vrátnici. Pokud nebude kolo uklizeno na místě k tomu určeném, za
případnou vzniklou škodu DM ani škola nezodpovídá.
i) návštěvy chlapců u dívek a naopak (v opodstatněných případech je toto povoleno se souhlasem vychovatele)
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PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM DOMOVA MLÁDEŽE

1. Provoz DM
Domov mládeže je v provozu během školního roku, mimo doby vztahující se k odjezdovým dnům, zvláštní druh provozu DM je
o hlavních prázdninách. Žáci jsou povinni si na každý školní rok podat přihlášku a to nejpozději do 31. 7. t. r.
Provoz DM se řídí denním režimem, který je součástí tohoto řádu.
V případě potřeby jsou ubytovaní žáci na DM předem srozuměni s tím, že musí uvolnit pokoj na dobu nezbytně nutnou pro
ubytovávání v rámci akcí organizovaných školou a DM.
Ubytovaný žák oznamuje všechny mimořádné okolnosti a události:
 odchod k lékaři, příchod zpět a výsledek návštěv u lékaře (žák je schopen výuky, nikoliv)
 odjezd mimo Lanškroun v průběhu týdne (do místa bydliště, praxe apod.); nutný souhlas zákonného zástupce (rodiče)
 zjištění o poškození majetku, ztrátě peněz nebo věcí
 odložení příjezdu na DM z osobních důvodů a to prostřednictvím rodičů a jejich telefonické, e-mailové nebo písemné zprávy
do 24 hodin
 odchod a příchod z DM na vycházku
Ubytovaný žák je odpovědný vůči sobě zejména tím, že:
a) využívá volného času v domově k rozvoji své osobnosti, přípravě na vyučování; využíváním nabídky zájmové činnosti
předchází také vzniku nežádoucích sociálně-patologických jevů mezi žáky, přičemž role vychovatele spočívá v tom, že
vhodně směřuje žáky, nabízí různé alternativy řešení
b) využívá svého práva vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života v DM
c) dodržuje základní pravidla hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti, mimo jiné i tím, že se podílí na pravidelném úklidu
pokoje a užíváním společenských prostor, nekouří v areálu DM; neužívá zdraví škodlivých látek a nápojů; při
podezření je povinen se podrobit orientační zkoušce na alkohol a návykové látky; nechová na pokoji zvířata a
nebere si je na pokoj ani přechodně
d) chová se k ostatním tak, jak by si on sám přál, aby se ostatní chovali k němu; ctí svobodu a práva druhých
e) seznámí se s řádem domova mládeže a pravidelně sleduje informace na nástěnce u kanceláře vychovatele; povinně se
zúčastní organizačních schůzek výchovné skupiny
f) chrání vlastní majetek, finanční částky nad 200,- Kč a cenné předměty ukládá u vychovatele; nebudou řešeny škody, kdy
dojde k odcizení bez překonání překážky
g) převzetí pokoje na DM, jeho stav a zařízení potvrzuje žák svým podpisem na tiskopise k tomu určeném; poškození pokoje
nebo zařízení, případně ztrátu vybavení žák nahradí
h) ukončí návštěvu jiného pokoje nejpozději do 1930hod.
i) vycházky jsou ve středu a jsou součástí osobního volna, příchod je stanoven takto:
1. ročník
do 2030 hod.
2. ročník

do 2100 hod.

3. ročník

do 2130 hod.

4. ročník a starší 18 let do 2130 hod., žáci věkově starší mohou využívat výhod žáků vyšších ročníků; žáci 3. a 4.
ročníků mají možnost mít vycházky (po předchozí domluvě se svým vychovatelem) v pondělí a úterý do 2100hod.
j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

nemocný žák po návštěvě lékaře a oznámení stavu vychovateli odjede domů (nutný souhlas zákonného zástupce, rodiče
v případě, že žákovi není 18 let); v případě vysokých teplot, infekčního onemocnění, či jiné závažné choroby je umístěn
na izolační pokoj, kde je do doby, než si pro něho zákonný zástupce přijede; onemocní-li žák v místě bydliště, je povinností
zákonných zástupců podat neprodleně zprávu na DM
po večerce nesmí žák jakýmkoli způsobem rušit ostatní ubytované; chce-li zletilý žák studovat, využije po dohodě s
vychovatelem, k tomu určené místnosti
telefonáty na vrátnici přijímá nejdéle do 1930hod.
do DM přijíždí z místa bydliště nejpozději do 2130 hod. (v neděli od 1400 - zůstávací víkend, 1600 – odjezdový víkend)
případné návštěvy z venku přijímá do 1900 hod. v prostorách k tomu určených
nejsou povoleny cizí návštěvy na pokojích
užívá-li v domově vlastní rádio, magnetofon, televizi, počítač, nebo jiný elektrospotřebič, je povinen jej předložit ke
kontrole a revizi a zaplatit poplatek za jejich používání; z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny vlastní rychlovarné
konvice, toustovače apod.
šetří a chrání svůj, svěřený i společný majetek; jeho poškození a závady hlásí neprodleně vychovateli; škody způsobené
úmyslně nebo z nedbalosti je povinen uhradit
uzamyká pokoj v době, kdy ho nikdo neužívá; klíč ukládá na vrátnici, v budově se pohybuje v domácí obuvi
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Režim dne

30

6
700
715
1130
1500
1930
2130
2145

630
–
700
–
730
–
800
– 1300
– 1700
do 1930
– 2130
– 2145
– 2200
od 2200

budíček
ranní hygiena, úklid pokojů
odchod do školy
snídaně
oběd
večeře
návrat na DM
studijní klid
příprava na večerku
večerka
noční klid

DO 800 hod. – odchod k lékaři (zdravotní obtíže)
PÁTEK – odjezd domů – do 1500 hod.
NEDĚLE – příjezdy na DM od 1600 hodin
O všechny výjimky z časového rozvrhu je nutno žádat vychovatele s dostatečným předstihem.
Budíček před stanovenou dobou oznámí žáci vychovateli, který má noční směnu.


Snídani mají žáci zajištěnou ve školní jídelně.



Před odchodem do školy si každý žák upraví lůžko, lůžkoviny dá do úložného prostoru, upraví záclony, porovná židle,
vyvětrá pokoj (včetně koupelny). Šatstvo a oděvy má srovnány ve skříni. Vynese odpadkový koš, zavře okna a pokoj
uzamkne. Klíč od pokoje odevzdá na vrátnici.



Hlavní úklid pokoje se provádí ve dni k tomu určenému – ČTVRTEK do 2000 hod.



Všichni žáci, kteří mají běžný rozvrh vyučování (od 805 hod.), opustí domov mládeže nejpozději v 730 hod. Žáci, kteří mají
začátek vyučování později, nahlásí se u vychovatele předem. Stejně tak učiní žáci, kteří potřebují následující den navštívit
lékaře.



Příchod na DM je možný po skončení vyučování, nebo po lékařském vyšetření – žák předloží potvrzení od lékaře službě,
která je na vrátnici. Nejpozději však do 1930 hod. Každý žák má povinnost nahlásit se při příchodu na DM na vrátnici.
Svévolné zdržování ubytovaných mimo areál DM je nepřípustné.



Osobní volno slouží žákům převážně k odpočinku, může být regulováno vychovatelkou (vychovatelem) dle chování a
prospěchu žáka.



Doba studijního klidu je určena ke studiu, v celém DM je klid. Žáci, kteří z vážných důvodů potřebují studovat v jinou než
určenou dobu, se musí domluvit se svým vychovatelem předem. Žáci maturitních ročníků se mohou od pololetí po domluvě
se svým vychovatelem připravovat na studium i po večerce, nesmí však narušovat odpočinek ostatních.



Večerní hygiena a příprava na večerku:
v této době žáci provádí osobní hygienu, chystají lůžkoviny, uklízí pokoj a připravují se tak, aby v čase večerky mohli
ulehnout a zhasnout světlo.



Večerka:
po oznámení večerky ve 2200 hod. je na všech pokojích zhasnuté světlo a klid.



Příjezd žáků na DM a odjezd žáků z DM:
žáci přijíždí na DM v neděli od 1600 hod. do 2145 hod., nebo výjimečně v jiném termínu, který předem ohlásí.
V odjezdové dny (pátek) opouštějí DM do 1500 hod. A odjíždějí domů. Odjíždějí-li žáci v odjezdové dny jinam než
domů, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit na DM. Žáci mají povinnost odjet z DM i při nemoci potvrzené
lékařem.



Odjezdový a zůstávací víkend:
žáci ubytovaní na Domově mládeže SZeŠ Lanškroun mají nárok podle vnitřní směrnice školy zde zůstávat jedenkrát za
čtrnáct dní přes víkend. Aby se uskutečnil zůstávací víkend, musí být nahlášeno k pobytu alespoň 5 žáků. Žáci, kteří
chtějí být ubytováni přes víkend, musí být nahlášeni na vrátnici nejpozději vždy ve středu do 20 00hod. Kdo tak neučiní,
nemá nárok být ubytován.

5

školní rok
2017/2018

Vnitřní řád domova mládeže
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun

4. Stravování žáků
Žáci DM se mohou stravovat celodenně ve školní jídelně. Úhrada za ubytování a stravování se platí zálohově u vedoucí školní
jídelny. Pokud tato úhrada není provedena do poloviny měsíce následujícího po dlužném termínu, může to být důvodem
k okamžitému ukončení poskytované služby.
5. Rada DM
Je volena vždy na začátku školního roku, zastupuje žáky ubytované na domově mládeže. Je složena ze žáků jednotlivých
výchovných skupin, kteří si na prvním zasedání Rady DM volí tajným hlasováním předsedu Rady DM. S Radou spolupracuje
vedoucí vychovatel a ředitel školy. Činnost, pravomoci, orgány DM upravují Stanovy Rady DM.
6. Výchovná opatření
Pokud žák porušuje Vnitřní řád DM, udělí mu ředitel DM podle závažnosti přestupku některá z těchto výchovných opatření:
a) podmíněné vyloučení, zkušební lhůta až jeden rok
b) vyloučení žáka
Výchovná opatření jsou sdělena žákovi, písemně rodičům (zákonnému zástupci) a škole, kterou žák navštěvuje.
7. Ukončování ubytování žáků
K ukončení ubytování dojde za těchto podmínek:
a) požádá-li o to zákonný zástupce
b) neplatí-li rodiče žáka nebo zákonný zástupce žáka náklady spojené s ubytováním a stravováním po dobu 1,5 měsíce
s výjimkou závažných důvodů
c) žák přestal být žákem školy, žákovi bylo povoleno přerušení studia
d) žákovi bylo ukončeno ubytování v DM pro porušení Vnitřního řádu DM
e) žákovi se prokáže krádež, opilství, požití a distribuce psychotropních látek; v těchto případech může být ukončeno
ubytování s okamžitou platností; nevhodné sociálně-patologické jevy a zásadní porušení VŘ DM
8. Odpovědnost za ubytované žáky na DM
Obecně DM zodpovídá za ubytované žáky pouze v areálu zařízení (DM). V době, kdy žák opustí areál DM (cesta do školy, osobní
volno, vycházky, polední pauza apod.), přebírá zletilý žák (zákonný zástupce žáka) odpovědnost za své chování na sebe;
výjimkou jsou akce, které pořádá DM, a konají se mimo areál, při nichž musí být žáci předem proškoleni o tom, jak se mají
chovat a svým podpisem se zavazují, že budou respektovat pokynů výše uvedených v tiskopise.
9. Termín podávání přihlášky pro ubytování na Domově mládeže
Termín pro podání přihlášky k ubytování v následujícím školním roce na DM je pro žáky nejpozději k datu 31.7. Pokud si žák
nepodá přihlášku k ubytování v termínu k tomu určeném, může vedoucí vychovatel jeho žádost zamítnout.
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HLAVA III.
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKIRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
Vždy na začátku nového školního roku jsou všichni ubytovaní žáci prokazatelně proškoleni (stvrzují svým podpisem na presenční
listině) o tom, jak se mají chovat při ubytování na DM (pokoje, kuchyňky, společné prostory, klubovny, areál).
Žáci jsou povinni se řídit zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy požární ochrany, se kterými jsou prokazatelně
seznámeni vždy na začátku školního roku. Proškolení stvrzují svými podpisy na presenčních listinách k tomu určených. Zároveň se
nesmí dopouštět projevů xenofobie, rasismu a šikany. Žák se chová prosociálně a svým chováním positivně ovlivňuje klima při
pobytu na dm.
Žáci jsou povinni pohybovat se v prostorách domova mládeže v odpovídající čisté obuvi (přezůvky) a domácím oblečení.
Každý úraz, poranění, nehodu, k níž dojde během pobytu žáků na domově mládeže, neprodleně hlásí svému vychovateli, či
pracovníkovi konajícímu službu. Vždy je nutný zápis do knihy úrazů a podání informace o zdravotním stavu rodičům, zákonným
zástupcům. V případě potřeby pedagogický pracovník (vychovatel) zajistí adekvátní lékařskou péči.
Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů
podle pokynů vedení školy.
Na domov mládeže je přísně zakázáno nosit jakákoliv zvířata, výjimku tvoří ta, která patří žákovi a jsou určena do praktické výuky
ve škole. Nutný souhlas ředitele školy, pedagoga, kterého se výuka týká. V tomto případě je zvíře (převážně pes) ubytován na dobu
nezbytně nutnou v kotcích, které jsou v areálu domova mládeže.
Obecně ani DM, ale ani škola nemá právní nárok zjišťovat sociální poměry v rodině žáka, který je ubytován na DM. Pokud
ubytovaný žák požádá, je mu vystaven doklad o zaplacení ubytování a stravování. S tímto dokladem se obrátí na příslušný Odbor
sociální péče, který s ním dále jedná.
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HLAVA IV.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETEKM DOMOVA MLÁDEŽE ZE STRANY ŽÁKŮ

Žáci jsou povinni chránit majetek domova mládeže, majetek svůj i svých spolužáků před poškozením a ztrátou. V případě
prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku dm je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen škodu
uhradit.
Žákům je zakázáno:
a) svévolně poškozovat zařízení DM, jakkoli zasahovat do elektroinstalace – závadu neprodleně hlásit
b) přemisťovat inventář DM bez vědomí vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená

Kontrolu dodržování Vnitřního řádu provádí ředitel, vedoucí vychovatel a vychovatelé Domova mládeže.

Bc. Melnyk Bohdan; vedoucí vychovatel DM
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Ing. Hruška David; ředitel školského zařízení

