Vnitřní řád domova mládeže
I.

Základní ustanovení

Domov mládeže při Střední lesnické škole v Hranicích (dále jen DM) je školské výchovné a
ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol (dále jen žáci) ubytování a výchovně
vzdělávací činnost navazující na vzdělávání a výchovu ve středních školách. Přednostně
ubytovává žáky vlastní školy podle stanovených kritérií.
Vnitřní řád upravuje způsob organizace života žáků ubytovaných na DM a jejich kolektivního
soužití. Jeho dodržování vyžadují jednotně všichni vychovatelé i ostatní pracovníci školy.
Výchovná činnost na DM se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti žáka; navazuje na
výchovně vzdělávací působení školy a rodiny. Žáci jsou na DM ubytováni ve 2-4 lůžkových
pokojích. Provoz DM je ve dnech školního vyučování, zpravidla od neděle 16:00 hod. do pátku
14:00 hod., výjimečně také o víkendech a v době prázdnin při akcích pořádaných školou.

II.

Práva a povinnosti ubytovaných žáků a jejich zákonných zástupců;
pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci DM

1. Ubytovaný žák má právo:
• Naplňovat a uplatňovat práva vyplývající z „Úmluvy o právech dítěte“, zejména právo na
vzdělání, odpočinek, volný čas, na respektování své osobnosti atd. a současně umožňovat
svým chováním a jednáním naplnění těchto práv ostatním ubytovaným žákům a
zaměstnancům.
• Používat přidělený pokoj a další společné prostory DM dle jednotlivých provozních řádů a
pokynů vychovatele.
• Zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí, které pořádá škola nebo její součásti
(DM, školní jídelna nebo školní polesí).
• Volit a být volen do domovní rady a stravovací komise.
• Podávat návrhy, podněty a připomínky k problematice života na DM prostřednictvím
domovní rady, vychovatelů, vedoucího vychovatele nebo ředitele školy.
• Se souhlasem vychovatele a spolubydlících používat vlastní drobné elektrospotřebiče (rádio,
notebook, fén, aj.). Tyto však mají na DM na vlastní nebezpečí (v případě ztráty nebo
poškození nenese škola za tyto věci odpovědnost) a každý kus musí mít platnou elektro
revizi.
• Používat vlastní lůžkoviny a ložní prádlo.
• Ke studiu a sebevzdělávání využívat PC učebnu a v době studijního klidu také společnou
studovnu.
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• Se souhlasem vychovatele si mimořádně prodloužit vycházku mimo stanovenou dobu.
• Se souhlasem vychovatele studovat po večerce v určeném prostoru, nejdéle však do 23:00
hod.
• Využívat stanovenou studijní dobu dle svého uvážení, pokud byl v pololetí hodnocen
„prospěl s vyznamenáním“
• Na ochranu osobních údajů.
• Na vzájemné dodržování pravidel slušného jednání.
• Být informován o svém průběhu výchovy v DM.

2. Ubytovaný žák je povinen:
• Dodržovat vnitřní řád, denní režim a řídit se pokyny pracovníků DM.
• Osobně nebo přes zákonné zástupce nahlásit a doložit předem nebo v nejkratším možném
termínu důvod nepřítomnosti na DM.
• Oznámit vychovateli osobní údaje a případné změny v nich pro vedení nezbytné evidence
(školní matrika).
• Dodržovat pravidla slušného chování a jednání.
• Svědomitě se připravovat na vyučování a usilovat o pozitivní rozvoj své osobnosti.
• Zachovávat klid ve studijní a noční době (viz režim dne).
• Pečovat o zařízení a inventář DM; šetřit potravinami, vodou a energiemi (elektřina, teplo).
• Nahradit škody způsobené na zařízení a inventáři DM.
• Udržovat pořádek a čistotu ve svých osobních věcech, ve společných prostorech a okolí DM;
na požádání vychovatele provádět práce a služby spojené s udržením pořádku a čistoty.
• Provádět základní třídění svého odpadu, zejména plastů, papíru a elektrozařízení.
• Denně uklízet na pokoji podle pokynů vychovatele.
• 1x za týden (zpravidla ve čtvrtek do 18:00) provést důkladné uložení/vytřídění svých osobních
věcí, lůžkovin a potravin, po kterém následuje kontrola vychovatelem (dále jen týdenní úklid).
• Při pobytu na DM používat domácí obuv (nazouváky).
• Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.
• Dodržovat pravidla požární ochrany.
• Dodržovat základní hygienická pravidla.
• Chránit si své osobní věci před odcizením řádným zamykáním skříněk i přiděleného pokoje.
• Nesedat ani nelehat na lůžko v pracovním nebo znečištěném oděvu; neodkládat na něj
nevhodné předměty a věci (např. cestovní zavazadla, objemné nebo těžké předměty, apod.).
• Dbát na úpravu svého vnějšího vzhledu, chodit čistě a přiměřeně oblečen.
• Uložit do úschovy u vychovatele větší finanční hotovost a cenné předměty dle vlastního
uvážení (v případě ztráty nebo poškození nenese škola za tyto věci zodpovědnost).
• Neprodleně nahlásit kterémukoliv zaměstnanci veškeré závady a havárie na DM.
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• Neprodleně nahlásit kterémukoliv vychovateli každé zranění při činnosti na DM a případná
onemocnění.
• Hlásit příchod a odchod z DM příslušnému vychovateli.
• Při odchodu z DM uzavřít okna na pokoji (kromě ranního větrání), zhasnout světla, vypnout
elektrospotřebiče a zamknout pokoj.
• Při příjezdu (zpravidla v neděli) se dostavit na DM v časovém rozmezí 16:00-21:30 hod.
(1. ročník doporučeno do 20:00).
• Pravidelně a včas platit úplatu za ubytování v DM.

3. Ubytovaným žákům není povoleno:
• Kouření, požívání, přechovávání a distribuce návykových a zdraví škodlivých látek ve všech
objektech a prostorech DM, jakož i na všech společných akcích DM pořádaných jinde. Není
povolena taktéž jejich propagace.
• Vstupovat do prostor DM pod vlivem návykové látky.
• Zamykat se na pokojích DM bez souhlasu vychovatele.
• Přechovávat na DM jakákoliv zvířata nebo živočichy.
• Používat vlastní zdroje sálavého tepla (vařiče, topidla, žehličky, varné konvice, toustovače,
grily, opékače, aj.).
• Zasahovat do rozvodů elektřiny, vody, odpadů, topení.
• Používat v prostorech DM otevřený oheň.
• Přechovávat na DM jakékoliv zbraně, náboje, výbušniny, nebezpečné chemikálie, zábavnou
pyrotechniku, apod.
• Bez svolení vychovatele přemisťovat inventář DM.
• Rušit ostatní ubytované žáky (hlasitým poslechem audio techniky, křikem, hlukem, případně
jiným způsobem).
• Využívat spolubydlící nebo ostatní žáky k osobním posluhám; případně je vydírat nebo
zastrašovat.
• Opustit DM bez souhlasu nebo vědomí vychovatele.
• Pokřikovat nebo cokoliv vyhazovat z oken.
• Vstupovat do budov DM jinak než určeným vchodem.
• Hrát hry a uzavírat sázky o peníze nebo věci.
• Bez souhlasu vychovatele vylepovat obrázky, plakáty nebo fotografie na stěny, nábytek,
dveře nebo okna DM.
• Bez souhlasu vychovatele přijímat na DM návštěvy. Při povolení návštěvy (v době 14:00 –
19:00 hod.) se musí zdržovat jen v prostorech, které vychovatel určí.
• Bez souhlasu vychovatele se přestěhovat na jiný pokoj nebo na jiném pokoji přespat.
• Po večerce opouštět svůj pokoj nebo navštěvovat jiné pokoje (kromě důvodů
zdravotních/bezpečnostních).
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• Nechávat v době své nepřítomnosti či v době nočního klidu zapojené v elektrické síti vlastní
elektrospotřebiče včetně nabíječek a adaptérů; z hlediska bezpečnosti je vychovatel povinen
tyto zapnuté přístroje vypnout; za případně vzniklé škody nenese DM odpovědnost.
• Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo
poškozování dobrého jména DM.

4. Práva zákonného zástupce nezletilého žáka:
• Být informován o průběhu pobytu žáka v DM, o jeho chování a aktivitách.
• Podávat připomínky vedení DM nebo příslušnému (skupinovému) vychovateli vztahující se
k pobytu žáka v zařízení.
• Po dohodě s příslušným/skupinovým vychovatelem nebo na jeho návrh zpřísnit svému dítěti
režimové podmínky pobytu v DM.

5. Povinnosti zákonného zástupce nezletilého žáka:
• Zajistit, aby žák docházel řádně do DM.
• Informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy.
• Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v průběhu týdne, odklad
obvyklého příjezdu, mimořádný odjezd apod.).

III.

Výchovná opatření

• Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy
ve prospěch kolektivu může být ubytovaným žákům udělena pochvala nebo jiné ocenění.
Stupeň pochvaly nebo ocenění stanoví individuálně vedoucí vychovatel nebo ředitel školy.
• Při porušování ustanovení vnitřního řádu DM mohou být ubytovaným žákům uložena
s ohledem na závažnost přestupku konkrétní výchovná opatření:
− písemné napomenutí vychovatelem;
− písemné napomenutí vedoucím vychovatelem;
− podmíněné vyloučení z DM;
− vyloučení z DM.
• Udělená/uložená výchovná opatření se sdělují zákonným zástupcům nezletilých žáků
písemně. Rodiče plnoletých žáků jsou písemně informováni o podmíněném vyloučení z DM,
případně o vyloučení z DM.
• O všech výchovných opatřeních je také informován třídní učitel žáka.

+420 581 601 231

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

sls@slshranice.cz

Jurikova 588, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

www.slshranice.cz

IV.

Ubytování a strava

• Ubytování a stravování se poskytuje podle vyhlášek MŠMT ČR č.108/2005 Sb. a č.107/2005
Sb., v platném znění.
• Připomínky k ubytování a stravování podávají žáci prostřednictvím vychovatelů nebo
zástupců v domovní radě a stravovací komisi.
• Ukončení ubytování v průběhu školního roku se uskuteční na základě rozhodnutí ředitele
školy v případě:
− na písemnou žádost zletilého žáka/zákonného zástupce žáka;
− neplatí-li žák nebo jeho zákonný zástupce opakovaně úplatu za ubytování na DM;
− při ukončení/přerušení studia;
− žák se přestěhuje do Hranic/má zde trvalé bydliště;
− dopouští-li se žák vážných kázeňských přestupků nebo opakovaně nedodržuje
ustanovení vnitřního řádu DM.
• Ubytovaní žáci se celodenně stravují ve školní jídelně.
• Platba za stravování (společně s úplatou za ubytování) je prováděna zálohově převodem
z bankovních účtů v předem určených termínech (nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny).
• Stravování se poskytuje ve výši stravovacího normativu, za který se poskytuje až 6 jídel
denně. Strávníci dodržují řád školní jídelny.
• Strava se vydává ve školní jídelně Jungmannova 616 podle stanoveného časového rozvrhu.
• V prostorách DM jsou pro konzumaci jídla vyhrazeny kuchyňky nebo pokoje.
• V kuchyňkách se dodržuje provozní řád, který je viditelně v kuchyňce umístěn.
• Ukládat potraviny lze pouze ve vyhrazených místech; tzn. potraviny podléhající zkáze
v chladničkách, trvanlivé na pokojích. Žádné potraviny se nesmí skladovat na okenních
parapetech.
• Stav všech svých potravin žák pravidelně kontroluje. Zkažené/znehodnocené/prošlé
potraviny budou bez náhrady zlikvidovány (zejména z chladniček).

V.

Péče o zdraví a bezpečnost žáků; ochrana před SPJ, projevy
diskriminace a násilí

• Žáci jsou povinni předcházet nemocem a úrazům respektováním všech bezpečnostních,
zdravotních a hygienických opatření a nařízení.
• Každé onemocnění i úraz jsou žáci povinni neprodleně ohlásit vychovateli; je-li žák nemocen,
musí bez zbytečného odkladu opustit DM a odjet do místa trvalého bydliště.
• Při infekčních nemocech je nutné nahlásit i jména osob, se kterými žák přišel na DM do styku.
• Při krátkodobé 1denní nevolnosti, kdy chce žák zůstat na DM, musí tuto skutečnost nahlásit
ranní službě, která rozhodne o dalším postupu. V takovém případě musí žák dodržovat
klidový režim a v tento den nemá vycházky.
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• V případě zjištění infekční nemoci jsou nemocní přemístěni do zdravotnického zařízení.
• Naléhavá lékařská péče je ubytovaným žákům poskytována v ordinaci smluvního školního
lékaře, případně v jiném zdravotnickém zařízení.
• Při výchovné a zájmové činnosti organizované DM pečuje o zdraví a bezpečnost pověřený
pedagogický pracovník – zpravidla vychovatel.
• Při individuálních činnostech a při vycházkách se pedagogický dozor neprovádí.
• Je-li žák neočekávaně hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, vyrozumí určení pracovníci
DM neprodleně rodiče nebo zákonné zástupce.
• V případě výskytu infekčního onemocnění jsou všichni žáci povinni dodržovat opatření, která
stanoví hygienik a vedení školy.
• Všichni žáci i zaměstnanci DM mají právo na ochranu před SPJ, diskriminací nebo násilím.
V případě výskytu takového jednání/chování je nutné toto oznámit kterémukoli zaměstnanci
DM nebo vedoucímu vychovateli. Dále se postupuje podle školního řádu a směrnic SLŠ.

VI.

Režim dne na domově mládeže

Budíček
Os. hygiena a úklid pokojů
Snídaně
Odchod na vyučování
Dopolední výuka
Oběd
Odpolední výuka
Osobní volno (Po – St)
(vycházky, zájmová činnost, studium)
Týdenní úklid (zpravidla Čt)
Svačina a večeře
Vycházky (se souhlasem vychovatele)
1. ročník
2. ročník
vyšší ročníky
Studijní doba (studijní klid)
Osobní hygiena
Příprava na večerku (kontrola přítomnosti)
Večerka
Noční klid
Příjezd na domov (zpravidla neděle)
Odjezd z domova (zpravidla pátek)

od 6:00 hod.
6:05 – 7:30 hod.
6:00 – 7:40 hod.
do 7:45 hod.
do 11:40 hod.
11:50 – 14:10 hod.
do 16:00 hod.
do 18:00 hod.
do 18:00 hod.
16:30 – 17:45 hod.
18:00 – dle ročníku:
do 20:00 hod.
do 21:00 hod.
do 21:15 hod.
19:00 – 21:00 hod.
21:00 – 21:30 hod.
21:30 – 21:50 hod.
21:50 hod.
22:00 – 06:00 hod.
16:00 – 21:30 hod.
nejpozději do 13:45 hod.
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Platné od 1. 9. 2021

V Hranicích dne 31. 8. 2021

…………..….…………………………
Ing. Bc. Pavel Matys
vedoucí vychovatel DM Teplická

…………..….…………………………
Mgr. Roman Páral
vedoucí vychovatel DM Jungmannova

…………..….…………………………
Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy
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