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Pro účely stanovení podmínek pro ubytování v domově mládeže VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA (dále jen VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ) vydávám
tento Vnitřní řád domova mládeže.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

Domov mládeže je organizační součástí VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ. Je umístěn v objektu
Domova č. 2, na ul. Hasičská 46, Ostrava-Hrabůvka.

2.

Domov mládeže poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol
(VOŠ) ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací
činnost středních škol a vyšších odborných škol. Tuto poskytuje přednostně studentům a
žákům VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ.

3.

Pokud to kapacita domova mládeže umožňuje, lze v tomto zařízení ubytovat i žáky
a studenty jiných středních a vyšších odborných škol (VOŠ), jsou-li žáky řádného
denního studia.

4.

Vnitřní řád domova mládeže upravuje:
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a studentů v domově mládeže, jejich
zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky,
b) provoz a vnitřní režim domova mládeže,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů včetně jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem domova mládeže ze strany žáků a studentů,

5.

Zařazení domova mládeže a úhrada za ubytování
5.1

5.2
5.3

5.4

Domov mládeže je ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, zařazen
do I. kategorie.
Výše úplaty za ubytování na kalendářní měsíc je stanovena cenovým výměrem.
Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není
ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního
roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem
nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně
sníží.
Ubytování se zpravidla hradí trvalým příkazem na účet školy. Ubytování lze také
ve výjimečných případech uhradit v hotovosti.
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Obecná ustanovení pro zákonné zástupce nezletilých žáků
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnosti dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

7.

Obecná ustanovení pro pedagogické pracovníky
Vychovatelé jsou povinni:
a) zajistit ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném
znění,
b) soustavným dohledem nad ubytovanými žáky a studenty zajistit dodržování vnitřního
řádu domova mládeže a předpisů i pokynů k ochraně zdraví a bezpečnosti žáků
a studentů,
c) svými pedagogickými zkušenostmi řešit s ubytovanými případné osobní problémy,
d) formou zájmových aktivit zajistit využití volného času žáků a studentů,
e) spolupracovat se zákonným zástupcem a informovat jej o chování nezletilého žáka,
f) v případě úrazu žáka neprodleně informovat zákonného zástupce, příp. rodiče
studentů.

II. ORGANIZACE DOMOVA MLÁDEŽE

1.

Výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže je soustředěna do výchovné skupiny,
která je základní jednotkou této činnosti. Výchovnou skupinu vede vychovatel. Počet
studentů a žáků ve výchovné skupině je stanoven vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb.,
vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízení.

2.

Žáci a studenti jsou ubytováni v pokojích domova mládeže odděleně podle pohlaví, popř.
i podle věku.

3.

Ubytovaní studenti a žáci se podílejí na organizaci života v domově mládeže
prostřednictvím studentské domovní rady. Volí si ze své výchovné skupiny zástupce,
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kteří mohou podávat připomínky ke všem otázkám ubytování i organizace domova
mládeže.

4.

Umisťování v domově mládeže a ukončení pobytu
Přijetí do domova mládeže není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. O
umístění žáka a studenta do domova mládeže rozhoduje ředitel školy, a to s
přihlédnutím ke vzdálenosti místa bydliště žáka či studenta od sídla školy,
k dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům,
zdravotnímu stavu a v případě prodlužování pobytu i k jeho chování v domově
mládeže v minulých letech.
4.2 Oprávněnost ubytování dokládá žák či student potvrzením o studiu v příslušném
vzdělávacím zařízení (zpravidla na počátku a v polovině školního/akademického
roku).
4.3 Ubytovanému žákovi či studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění
v domově mládeže, pokud:
a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo
student,
b) opakovaně není uhrazena úplata za ubytování ve stanoveném termínu, není-li
s ekonomickým úsekem školy dohodnut jiný termín úhrady,
c) přestal být žákem či studentem školy,
d) mu bylo povoleno přerušení vzdělávání,
e) byl-li vyloučen z domova mládeže dle § 31 zákona č. 561/2004 Sb. (školského
zákona).
4.4 Ukončení ubytování v průběhu školního roku ohlašuje žák – student předem,
nejpozději ke dni ukončení ubytování. Je povinen vrátit ubytovací průkaz, klíče
a zapůjčený inventář, který mu byl po dobu ubytování poskytnut k užívání.
4.1

5.

Stravování studentů a žáků
5.1

5.2

6.

Stravovací služby pro ubytované žáky jsou zajišťovány v souladu s platnými
předpisy, tj. se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 107/2005 Sb. a interním
předpisem (směrnice S-006/2010 – Školní stravování).
Dle výše uvedených předpisů má ubytovaný student a žák právo na stravovací
služby, nemá však povinnost se stravovat.

Provoz domova mládeže
6.1

6.2

Do domova mládeže mají povolen vstup pouze ubytovaní žáci, studenti, výchovní
pracovníci a personál. Cizí osoby mají povolen vstup pouze se souhlasem
vychovatele.
Provoz v domově mládeže je týdenní. V běžném týdnu je zahájení provozu v neděli
v 18:00 hodin, ukončení je v pátek v 16:00 hodin.
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Ředitel školy může povolit na základě žádosti žáka, či jeho zákonného zástupce,
ubytování v době školního volna. Toto ubytování je zpoplatněno na základě
cenového výměru.
6.4 V průběhu školního roku přijíždějí žáci a studenti do domova mládeže zpravidla
v neděli večer do 22:00 hod. a svůj příchod oznámí vychovateli ve službě.
Za včasný nástup nezletilého žáka do domova mládeže odpovídá jeho zákonný
zástupce.
6.5 Po dohodě se zákonnými zástupci a s jejich písemným souhlasem lze nastoupit
do domova mládeže rovněž v pondělí ráno.
6.6 Odjezd z domova mládeže je stanoven na pátek po ukončení výuky, nejpozději však
do 16:00 hodin.
6.7 Návštěvy zvenčí se přijímají do 20:00 hodin, avšak pouze se souhlasem
vychovatele. Návštěvy se přijímají v místě k tomu určeném.
6.8 Provoz domova mládeže se řídí režimem dne, který je zveřejněn na nástěnce
domova mládeže.
6.9 Řádný pobyt ubytovaných žáků střední školy v domově mládeže je každoročně
ukončen posledním vyučovacím dnem školního roku. Pobyt pro následující školní
rok je třeba obnovit podáním žádosti o prodloužení pobytu v domově mládeže.
Podáním této žádosti však nevzniká automaticky nárok žáka na prodloužení
ubytování v domově mládeže. O prodloužení pobytu rozhoduje ředitelka školy
na základě doporučení vedoucího domova mládeže (vedoucího vychovatele).
6.10 V období maturitních a závěrečných zkoušek může být příslušný žák posledního
ročníku střední školy ubytován v domově mládeže pouze na dobu nezbytně nutnou,
a to výhradně na základě souhlasu vedoucího domova mládeže. Vedoucí domova
mládeže pak v případě svého souhlasu stanoví žákovi podmínky tohoto ubytování
a současně určí na základě časového rozpisu maturitních a závěrečných zkoušek
i termíny zahájení a ukončení ubytování.
6.3

7.

Režim dne
Zásady pro zpracování denního režimu jsou stanoveny tak, aby žákům a studentům
v domově mládeže umožňoval:
a) nejméně 8 hodin spánku
- večerka je stanovena na 21:00 hod, noční klid musí být dodržován od 22:00 hod.,
budíček je stanoven individuálně tak, aby žák i student časově zvládl ranní
činnost stanovenou denním režimem,
b) osobní volno
je udělováno s přihlédnutím k věku žáků a studentů a slouží k odpočinku,
zájmové činnosti, vyřizování osobních záležitostí apod., podmínkou je však
dodržování pravidel vnitřního řádu,
c) přípravu na vyučování
je stanovena denním režimem tak, aby v určenou dobu měli všichni ubytovaní
žáci a studenti klid na studium a přípravu na vyučování.
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Úklid a hygiena
8.1 Úklid v domově mládeže zajišťuje úklidová služba. Žáci a studenti jsou povinni
udržovat svůj pokoj v čistotě a pořádku v průběhu celého dne. Osobní věci si ukládají
do skříní a stolů. Podlahová plocha musí být vždy přístupná k provedení úklidu
setřením. Toto se provádí denně.
8.2 Za účelem dosažení dodržování uvedených předpisů má vychovatel v odůvodněných
případech a po předchozím souhlasu vedoucího domova mládeže právo kontroly
i osobních věcí studenta či žáka, avšak vždy za přítomnosti kontrolovaného.

9.

Návštěvy u lékaře a zdůvodňování absence
9.1 Cítí-li se žák nebo student nemocen, oznámí tuto skutečnost vychovateli.
9.2 V případě, že žák či student:
a) jde k lékaři v místě školy, je povinen se ihned po ošetření vrátit zpět do domova
mládeže a oznámit svůj zdravotní stav vychovateli či vrátnému ve službě,
b) odjíždí k lékaři do místa trvalého bydliště, oznámí vychovateli odjezd domů,
c) onemocní při pobytu u rodičů, je zákonný zástupce nezletilého žáka, žák či
student povinen tuto skutečnost oznámit domovu mládeže.
9.3 Nepřítomnost v domově mládeže zdůvodňuje v případě nezletilého žáka zákonný
zástupce. Zletilý žák a student svou nepřítomnost zdůvodňuje sám.

III. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ, STUDENTŮ

1.

Ubytovaný žák a student má právo:
a) na úctu a slušné chování,
b) zřizovat Studentskou domovní radu, volit a být volen do této rady, pracovat v ní a
jejím prostřednictvím se obracet na vedení domova mládeže, podávat připomínky
k veškeré problematice života žáků a studentů v domově mládeže,
c) vyžádat si individuální pohovor s pedagogickými pracovníky domova mládeže,
d) jít na individuální vycházku ve vycházkový den. V jiné dny povoluje opuštění
ubytovacích prostor vychovatel. Odchod je žák povinen nahlásit vychovateli, rovněž je
povinen ohlásit i příchod. Vychovatel může povolit prodloužení vycházky nad rámec
denního řádu,
e) využívat přidělené pokoje s příslušenstvím a veškeré vybavení domova mládeže
sloužící žákům a studentům k mimoškolní zájmové činnosti. Jejich využití je vázáno
na dodržování provozního řádu,
f) po schválení
vedoucím domova mládeže má právo užívat dohodnuté
elektrospotřebiče,
g) účastnit se vzdělávací a zájmové činnosti, akcí pořádaných nebo doporučených
domovem mládeže nebo školou z oblasti kulturní, sportovní, společenské atd.,
h) přijímat návštěvy v místnostech k tomu určených (rodiče žáků mohou, po ohlášení se
u vychovatele, navštívit žáka v příslušném pokoji domova mládeže),
i) po dohodě s vychovatelem mít vlastní výzdobu pokoje. K tomuto slouží určená místa.
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j) na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
k) uložit si peníze a cennosti (mobilní telefony, notebooky, přehrávače apod.)
u vychovatele.

2.

Ubytovaný žák a student má povinnost:
a) dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže a předpisy i pokyny k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelně seznámen,
b) plnit pokyny zaměstnanců školy a domova mládeže vydané v souladu s právními
předpisy,
c) dodržovat pravidla slušného a ohleduplného chování k pedagogickým i ostatním
pracovníkům školy, spolužákům a spolubydlícím,
d) ubytovaný žák střední školy má povinnost dostavit se nejpozději jednu hodinu
po skončení vyučování do domova mládeže a zde s vychovatelem dohodnout svou
další činnost; v případě, že ihned po ukončení školy následuje jiná aktivita, která brání
ubytovanému v návratu do domova mládeže, je povinen tuto skutečnost oznámit
vychovateli předem,
e) vracet se z vycházky do domova mládeže nejpozději v době stanovené režimovým
řádem, příp. v prodloužené době povolené vychovatelem,
f) respektovat právo druhého na klid při práci i odpočinku,
g) vyvarovat se projevů šikanování, vandalismu, brutality a rasismu,
h) dodržovat zásady osobní hygieny, udržovat pořádek a čistotu v pokojích i ve svých
osobních věcech,
i) šetřit zařízení a majetek domova mládeže, v případě jeho úmyslného poškození nebo
poškození z nedbalosti je student či žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) povinen
škodu uhradit,
j) šetřit elektrickou energií, vodou a teplem,
k) oznámit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení domova mládeže,
l) připravovat se na vyučování a dodržovat klid ve studijní době,
m) žáci i studenti jsou povinni informovat vychovatele o svém zdravotním stavu nebo
změnách, ke kterým došlo v průběhu vzdělávání,
n) při opuštění ubytovacího prostoru odevzdat klíč od pokoje na recepci

3.

Ubytovaným žákům, studentům není dovoleno:
a) kouření a pití alkoholických nápojů v celém areálu domova mládeže,
b) přechovávat v areálu domova mládeže a školy alkohol, zbraně, chemikálie, výbušniny,
látky toxické i halucinogenní a provádět zde jejich prezentaci nebo distribuci; tento
zákaz platí i při společných činnostech organizovaných domovem mládeže
a při akcích, kde žáci a studenti vystupují a jednají jeho jménem,
c) rozšiřovat a propagovat materiál s pornografickým obsahem, jak tištěný, tak na
datových nosičích,
d) přijít do domova mládeže pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,
e) používat neschválené elektrospotřebiče. Používání soukromé výpočetní techniky
v domově mládeže je upraveno zvláštním interním předpisem,
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f) zasahovat do elektroinstalace (zásuvek, vypínačů, jističů, rozvodných skříní)
a do rozvodů vody a odpadů,
g) půjčovat si cizí věcí bez souhlasu majitele,
h) přemisťovat inventář pokojů,
i) lepit plakáty, výstřižky atp. mimo místa k tomu určená,
j) přechovávat v domově mládeže zvířata,
k) přechovávat v pokoji větší částku peněz (nad 100,- Kč) a cenné předměty (mobilní
telefony, notebooky, přehrávače apod.).

4.

Výchovná opatření
4.1 Mezi výchovná opatření patří odměny a kázeňská opatření.
4.2 Ubytovaný žák a student má právo, aby byl za vzorné chování a plnění povinností,
příp. za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu oceněn. Odměnou žákovi a
studentovi může být ústní pochvala vychovatele, vedoucího domova mládeže nebo
ředitele školy, případně písemná pochvala zaslaná rodičům.
4.3 Kázeňská opatření v domově mládeže jsou udělována na základě školského zákona,
na návrh pedagogických pracovníků domova mládeže.
4.4 Kázeňským opatřením se rozumí:
a) ústní výtka vychovatele
b) vytýkací dopis vychovatele
c) napomenutí ředitele,
d) podmíněné vyloučení žáka nebo studenta z domova mládeže,
e) vyloučení žáka nebo studenta z domova mládeže.
4.5 V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu. Dopustíli se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení
povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem domova mládeže,
může ředitel školy rozhodnout o jeho okamžitém vyloučení.
4.6 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům
domova mládeže se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených školským zákonem.
4.7 Žáka i studenta, jemuž bylo ukončeno ubytování, může ředitel školy ponechat
domově mládeže po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle
však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného pro ukončení ubytování v domově
mládeže. Náhradní ubytování zajišťuje nezletilému žákovi jeho zákonný zástupce,
ostatní žáci a studenti si je zajišťují sami. Pokud se žák nebo student dopustí v době
nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku,
ukončí mu ředitel školy pobyt v domově mládeže okamžitě.

IV. OCHRANA MAJETKU, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
1.

Ochrana majetku
1.1 Žáci a studenti svým chováním udržují majetek domova mládeže tak, aby nedošlo
k jeho poškození.
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1.2 Ubytovaní žáci a studenti zodpovídají za způsobenou škodu.
1.3 Pokud dojde k poškození nebo zcizení majetku domova mládeže, osobních věcí
ubytovaných nebo zaměstnanců žákem či studentem, je vyžadována úhrada od
zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žáka či studenta, který škodu způsobil.
Výši náhrady škody určí ekonomický úsek školy.
1.4 Ztrátu osobních věcí nahlásí žák i student neprodleně příslušnému vychovateli.
Případy krádeží jsou neprodleně hlášeny Policii ČR.
1.5 Domov mládeže odpovídá ubytovaným žákům a studentům za peníze a cennosti
pouze v případě, že byly uschovány u vychovatele.

2.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
2.1 Problematika zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školském zařízení je
uvedena v metodickém pokynu MŠMT č.j.37 014/2005-25.
2.2 V podmínkách domova:
a) školní řád i vnitřní řád domova mládeže upravují podrobnosti k výkonu práv
a povinností žáků a studentů, zákonných zástupců i pedagogických pracovníků
v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
b) vedoucí domova mládeže zodpovídá za zajišťování dozoru nad ubytovanými žáky
a studenty, v rozpisu služeb denně pověřuje vychovatele pedagogickým dozorem
u jednotlivých výchovných skupin,
c) problematika bezpečnosti a ochrany zdraví je součástí přímé výchovné činnosti
vychovatelů, zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů, projevů
diskriminace, nepřátelství nebo násilí, ochrany člověka za mimořádných okolností,
první pomoci, úrazů, atp.,
d) zaměstnanci domova mládeže jsou pravidelně seznamováni se zásadami první
pomoci,
e) lékárnička první pomoci je umístěna ve vychovatelském pokoji domova mládeže
a je přístupná všem výchovným skupinám, telefonní čísla zdravotní pomoci jsou
zveřejněna,
f) v rámci prevence vychovatelé poučují žáky a studenty o možném ohrožení zdraví
a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní,
g) při pohybových a sportovních činnostech se účastníci řídí ustanoveními
o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost
a provozními řády jednotlivých sportovišť,
h) úraz žáků i studentů je definován jako úraz, který se stal při vzdělávání nebo s ním
přímo souvisejícími činnostmi,
i) podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka nebo studenta zajistí
domov mládeže jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět do domova
mládeže; doprovodem může být pouze zletilá osoba v pracovně právním vztahu
ke škole, o událostech a opatřeních musí neprodleně informovat zákonného
zástupce žáka,
j) školním úrazem studenta či žáka není úraz, který se stal na cestě do školského
zařízení a zpět nebo na cestě na místo, které bylo určeno jako shromaždiště mimo
prostory školy, při akcích konaných mimo školu,
k) záznam o úrazu sepisuje pracovník školy k tomu určený, evidenci úrazu
do příslušné knihy zapisuje pracovník pověřený dozorem.
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Pravidla pro používání elektrických spotřebičů
3.1 Pravidla jsou v souladu s předpisy ČSN 331610 a 331600 o revizích a kontrolách
elektrických spotřebičů během jejich používání a v souladu se začleněním objektu
Domova mládeže do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.
3.2 Ubytovaným jsou k dispozici vyhrazené elektrické spotřebiče, které jsou ve vlastnictví
DM. Těmito spotřebiči jsou prostory DM podle druhu určení (kuchyně, spol. místnosti
apod.).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

stolní lampy
ledničky
mikrovlnné trouby
varné konvice
vařiče
žehličky
pračky
audio a video technika
PC včetně příslušenství

Všechny elektrospotřebiče DM procházejí pravidelnou odbornou technickou
kontrolou.
3.3 V objektu Domova mládeže je zakázáno používat tyto vlastní elektrické spotřebiče:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

rychlovarné konvice
toustovače a topinkovače
vařiče
přímotopy a infrazářiče
žehličky
žehličky na vlasy
přídavné rozdvojky do zásuvek a prodlužovací kabely
spotřebiče s velkým příkonem, u nichž povrchová teplota přístupných částí
může způsobit požár

3.4 Používání soukromých elektrických spotřebičů:
a) k použití vlastního elektrického spotřebiče je zapotřebí povolení vedoucího domova
mládeže
b) je přísně zakázáno používání soukromých elektrospotřebičů bez povolení
c) žádost o povolení používat vlastní elektrické spotřebiče podává ubytovaný,
u nezletilých zákonný zástupce
d) tiskopis žádosti je k dispozici na recepci DM, případně u vychovatele či vedoucího
domova mládeže
e) povolení se vydává na časově omezenou dobu, max. na 1 rok
f) ubytovaný je povinen ihned nahlásit změny v povolených spotřebičích
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g) žádost s podpisem a rozhodnutím je založena a vedoucího domova mládeže;
majiteli spotřebiče se vydá doklad o rozhodnutí povolit elektrospotřebič
h) součástí založeného dokumentu musí být doklad o provedené revizi
elektrospotřebiče
i) ubytovaný, u nezletilých zákonný zástupce, plně odpovídá za případné škody
způsobené neoprávněným užívání elektrospotřebiče. Je povinen zajistit spotřebič
proti zneužití
j) provoz elektrospotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované
k) za úhradu koncesního poplatku za rádio a televizi odpovídá vlastník spotřebiče
l) provoz vlastních elektrospotřebičů je zpoplatněn na základě cenového výměru
3.5 Provozovatel spotřebiče je povinen průběžně kontrolovat neporušenost přístroje,
zvláště přívodního kabelu. Při zjištění závady spotřebič odpojit od sítě a dále jej
neprovozovat.
3.6 Při odchodu z místnosti musí být spotřebič odpojen od zdroje elektrického proudu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Vnitřní řád domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky a studenty, jejich
zákonné zástupce a všechny pracovníky školského zařízení.

2.

Vnitřní řád je zveřejněn v budově domova mládeže na místě veřejně přístupném a také
na internetových stránkách školy.

3.

S vnitřním řádem domova mládeže seznámí vychovatelé ubytované žáky a studenty
začátkem školního roku a dále dle potřeby.

4.

Seznámení s vnitřním řádem domova mládeže potvrdí žáci a studenti podpisem, který je
založen v pedagogické agendě vychovatele.

5.

Tento řád domova mládeže nabývá účinnosti dne 1. 9. 2013.

6.

Ruší se směrnice S-010/2011 – Řád domova mládeže ze dne 1. 9. 2011.

Právní předpisy vztahující se k domovu mládeže
zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
a)
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d) vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízeních,
e) vyhláška MZd. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
f) metodický pokyn MŠMT č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
g) nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků.

