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Domov mládeže a Školní jídelna- výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095,
příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

I. Práva a povinnosti ubytovaných žáků a studentů
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ubytovaný žák a student má právo:
používat přidělenou místnost s příslušenstvím
využívat veškeré zařízení domova mládeže, dále jen domova, určené pro žáky
podílet se na organizaci výchovné, kulturní, společenské a sportovní činnosti
aktivně se podílet na životě v domově, podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám
života domova
volit a být volen do Studentské rady, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet
na ředitelku domova s tím, že je povinna se stanovisky a vyjádřením Studentské rady
zabývat
na informace a poradenskou pomoc domova v záležitostech týkajících se výchovy a
vzdělávání
zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných a doporučovaných
domovem
požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla
používat se souhlasem vychovatele, ředitelky, rodičů a spolubydlících vlastní
audiovizuální přijímače, počítače, či elektrické spotřebiče v době mimo studijní a
mimo noční klid
odjet k rodičům v pátek, během týdne jen na základě požádání vychovatelů

Práva uvedená pod písmenem f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků a studentů.
2. Ubytovaný žák a student je povinen:
a) řádně dojíždět do domova
b) dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova, denního režimu a předpisy a pokyny
domova k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků domova vydané v souladu s právními
předpisy a vnitřním řádem
d) svědomitě se připravovat na vyučování
e) dodržovat pravidla společenského chování a udržovat čistotu a pořádek svých věcí,
svého pokoje, společenských místností
f) nerozšiřovat a nepropagovat pornografickou literaturu a film
g) předem ohlásit každou nepřítomnost
h) zajistit si včasné vyrovnání finančních příspěvků a povinností vůči domovu
i) být vhodně upraven a oblečen a chodit včas a upraveně k jídlu
j) čipové karty, čipy nebo stravenky mají hodnotu peněz, finanční náhrada za
nevyužitou stravu se přizná, bude-li vrácena včas tj. 24 hodiny přede dnem splatnosti
k) při každém odchodu odevzdat v kanceláři vychovatelů vycházkovou knížku, při
každém příchodu ji opět vyzvednout
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l) vstup do přidělených pokojů je povolen jen ubytovaným žákům a studentům popř.
rodičům
m) vstup hostům do domova je povolen jen se souhlasem vychovatele
n) v případě mimořádných ubytovacích akcí uvolnit pokoj
3. Ubytovaní zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:
a) informovat domov o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v domově
b) oznamovat domovu údaje a další údaje, které jsou podstatné pro průběh ubytování
nebo bezpečnost žáků a studentů a změny v těchto údajích
4. Zákonní zástupci nezletilých žáků a studentů jsou povinni:
a) zajistit, aby dítě a žák nebo student řádně docházel do domova
b) na vyzvání ředitelky domova se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se studenta nebo žáka
c) oznamovat domovu mládeže údaje a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
ubytování nebo bezpečnost dítěte a žáka nebo studenta a změny v těchto údajích
II. Podmínky ubytování
Ubytování v domově se poskytuje po dobu školního roku respektive do 30. 6. na základě
přihlášky žáka nebo studenta či jeho zákonného zástupce. Na ubytování nelze uplatnit právní
nárok. Odhlášení žáka probíhá na základě písemné žádosti o ukončení ubytování zákonných
zástupců anebo zletilých žáků. V případě odhlášení žáka platí dvouměsíční výpovědní lhůta,
která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení žádosti o ukončení
ubytování. Přestal- li být ubytovaný žák žákem střední nebo vyšší odborné školy, je mu k datu
ukončení studia ukončeno i ubytování v domově.
Žák nebo student může být řádně ubytován až po zaplacení zálohy za ubytování a stravování.
Záloha bude proúčtována proti poslednímu pobytovému měsíci. Další platba je vystavena po
uplynutí prvního pobytového měsíce. Částka bude vypočtena dle skutečně odebrané stravy a
poplatku za ubytování. Výše měsíční úhrady za ubytování se nemění, i když žák není
ubytován po všechny dny v měsíci. Pouze v případě opakované nepřítomnosti z důvodu
organizace vyučování ve škole se úplata přiměřeně sníží. Termín splatnosti je stanoven vždy
do 20. daného měsíce. V případě neuhrazení 2 plateb a nedohodnutí dalších náhradních
termínů s vedením domova, bude žákovi či studentovi ukončeno ubytování. Výše poplatku za
ubytování stanovuje ředitelka v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb.
Žák a student má nárok na dotovanou stravu pouze v případě pobytu v domově mládeže.
V době nemoci či jiné nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit. V opačném případě je povinen
uhradit plnou cenu za stravování.
Domov je oprávněn poskytovat mimořádné ubytování. Počet těchto akcí nesmí narušit účel
domova.
III. Provoz a vnitřní režim domova mládeže
Režim týdne:
a) Příjezdy do domova mládeže v neděli od 17,00 hodin do 22,00 hodin, nebo v pondělí
b) Pravidelné odjezdy v pátek do 15,00 hodin
c) Každý den osobní volno do 17,30 hodin
d) Individuální vycházky žáci 1. ročníků do 20,00 hodin
žáci 2. ročníků do 21,00 hodin
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žáci 3. ročníků do 21,30 hodin
žáci 4. ročníků do 22,00 hodin.
Individuální vycházky je možné zvolit 1 x týdně po dohodě s žákem.
Volné vycházky - žáci nadstavbových či pomaturitních studií do 23,00 hodin.
Výjimečně lze na návrh vychovatele a se souhlasem ředitelky udělit volné vycházky u
ostatních žáků dle prospěchu a chování.
Režim dne:
5,45 hodin – 7,30 hodin
6,30 hodin
6,30 hodin – 7,30 hodin
7,30 hodin – 12,00 hodin
12,00 hodin – 15,00 hodin
15,00 hodin – 17,30 hodin
17,30 hodin – 18,30 hodin
18,30 hodin – 19,15 hodin
19,15 hodin – 21,30 hodin
21,30 hodin – 22,00 hodin
22,00 hodin
22,00 hodin – 6,30 hodin

snídaně
budíček (žáci vstávají individuálně dle školního rozvrhu hodin)
osobní hygiena, větrání, provedení úklidu
přítomnost v domově je povolena pouze žákům evidovaným
v sešitě dopolední přítomnosti
oběd
osobní volno
studijní klid
večeře
studijní klid- individuální, zájmová činnost
příprava na večerku
večerka
noční klid

IV. Výchovná opatření:
1. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné
zásluhy ve prospěch kolektivu žáků, může být udělena pochvala nebo jiné ocenění.
2. Proviní-li se žák nebo student proti vnitřnímu řádu domova, mohou mu být podle
závažnosti provinění uložena některá z těchto opatření:
a) napomenutí vychovatele
b) důtka vychovatele
c) důtka ředitelky
d) podmínečné vyloučení
e) vyloučení
3. Pochvaly a jiná výchovná opatření se oznamují písemně rodičům nezletilých žáků,
škole a zaznamenávají se do osobního spisu žáka.
Pochvaly, jiné ocenění a další kázeňské opatření, může udělit ředitelka domova nebo
skupinový vychovatel.
Ředitelka domova může v případě závažného zavinění porušení povinností rozhodnout o
podmínečném vyloučení nebo o vyloučení.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům domova
se vždy považují za závažné porušení povinností.
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů a jejich ochrany
před rizikovými projevy chování a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Ochrana bezpečnosti a zdraví žáků a studentů:
a) zákaz kouření ve všech prostorách domova
b) zákaz přechovávání jakýchkoliv chemikálií
c) zákaz přechovávání jakýchkoliv zbraní a střeliva
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

zákaz zasahování do elektrického vedení a instalace jakéhokoliv druhu
oznámit další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost žáků a studentů
používat přidělené ložní prádlo tzn.povlečený polštář, přikrývku a prostěradlo
okamžitě hlásit každé onemocnění, návštěvu lékaře vychovateli, v případě
nemoci odjet domů a řádně se léčit
zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zapalovat vonné tyčinky a svíčky
v prostorách DM
nevyklánět se z oken
nepožívat svévolně léky
mít řádně zajištěny a uzamčeny osobní věci
neběhat po chodbách a schodišti, nepředklánět se přes zábradlí, neklouzat po
něm
nosit vhodnou domácí obuv s protiskluzovou podrážkou
nerozlévat nápoje a vodu po chodbách a schodišti, v případě rozlití ihned
upozornit vychovatele a vodu utřít
v případě rozbití sklenice či jiných předmětů ihned nahlásit vychovatelům a
střepy odstranit
při používání ostrých předmětů zachovávat opatrnost
zákaz přechovávat různá zvířata
v koupelně dbát na nebezpečí uklouznutí, nesahat mokrýma rukama na
zásuvky elektrického proudu
ve sprchách a koupelně pozor na horkou vodu
neskladovat v pokojích, za oknem ani v nočních stolcích či poličkách
potraviny
při sportovní činnosti nepřepínat své síly a dbát vlastní bezpečnosti a dodržovat
vyvěšený provozní řád v posilovně a tělocvičně

Pokyny pro bezpečné používání elektrických spotřebičů a zařízení v domově:
a) elektrické spotřebiče ve vlastnictví žáků a studentů musí být řádně revidovány
b) závady na zařízeních a rozvodech musí být okamžitě hlášeny vychovatelům
c) ohebné vodiče musí být co nejkratší a uspořádány tak, aby se zabránilo jejich prodření
nebo přetržení během provozu
d) neodborně upravované zástrčky, zásuvky a pojistky nesmí být používány
e) obvody nesmí být přetěžovány
f) přenosné elektrické spotřebiče musí být po ukončení používání odpojeny od sítě
g) na topná tělesa nebo do jejich blízkosti nesmí být umísťovány předměty, které by
mohly způsobit vznik požáru

2. Ochrana před rizikovými projevy chování a před projevy diskriminace,
nepřátelstvím nebo násilí.
Žákům a studentům není dovoleno:
a) kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů, užívání škodlivých látek
b) nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a jejich propagace v domově,
porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj
vyvozeny kázeňská opatření
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c) diskriminace a porušování lidské důstojnosti nebo svým chováním podněcovat projevy
rasismu a rasové diskriminace
d) projevovat nepřátelství nebo násilí
e) krást, ničit či poškozovat osobní majetek, cenné předměty, peníze
f) přechovávat na pokoji finanční částky přesahující 500,- Kč, cenné předměty a peníze
nad stanovený limit uložit do trezoru k vychovatelům
g) jakékoliv rušení studijního a nočního klidu
h) přechovávání všech typů zbraní, nábojů, chemikálií a výbušnin
i) nerozšiřovat a nepropagovat pornografickou literaturu a film
j) porušování autorských práv, zejména stahování filmů a jejich následná distribuce.
VI. Podmínky zacházení s majetkem domova
a) šetřit zařízení domova, šetřit elektrickou energií a vodou
b) udržovat čistotu a pořádek na pokoji a ve společenských místnostech
c) hlásit okamžitě závady zjištěné na vnitřním zařízení domova a inventáře, škodu
způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti uhradit
d) nezasahovat do instalace jakéhokoliv druhu
e) nevynášet nádobí z jídelny
f) svévolně nepřemisťovat inventář domova, nepoškozovat stěny či inventář,
nevylepovat plakáty na stěny

Platnost od 31. 8. 2016
Mgr. Marcela Lörincová
ředitelka domova
Podpis rodičů:
Datum:
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