Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
příspěvková organizace hl. m. Prahy

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Číslo dokumentu:

Ř007

Typ dokumentu:

ŘÁD

I. Základní ustanovení
Vnitřní řád domova mládeže vydává ředitel školy dle §30 školského zákona. Vnitřní řád je přílohou školního vzdělávacího
programu domova mládeže.
Identifikační údaje, charakteristika domova mládeže, prostorové a materiálně technické podmínky, prostorové a materiálně
technické podmínky pro vzdělávání, výchovu a volný čas žáků, hygienické podmínky a bezpečnost a ochrana zdraví žáků jsou
podrobně zpracovány v platném školním vzdělávacím programu domova mládeže.

II. Umístění a ukončení ubytování žáků a studentů

(dále jen žáků)

O umístění do domova mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky. Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní
zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý. Přihlášky se vyřizují průběžně, dle kapacity, standardní je vyřízení přihlášky na další
školní rok do 30. 6. Umístění do domova mládeže platí pro bezprostředně následující rok. Uchazeče o ubytování umísťuje
ředitel školy podle kapacity v tomto pořadí:
▪ žáky Střední průmyslové školy a Gymnázia Na Třebešíně
▪ ze sociálních nebo zdravotních důvodů
▪ nadané a talentované
▪ ostatní dojíždějící, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné k dojíždění a obtížnosti
dopravního spojení
Během roku ukončí ředitel školy žákovi umístění v domově mládeže pokud:
▪ o to písemně požádá zákonný zástupce žáka či zletilý žák
▪ zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování a školní stravování ve stanoveném
termínu a nedohodl se s ředitelem školy jinak
▪ žák přestal být žákem školy
▪ žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání
▪ žák hrubě porušil vnitřní řád domova mládeže (§ 31 školského zákona). V tomto případě ubytování ukončuje ředitel
školy na návrh vedoucí vychovatelky domova mládeže po projednání na pedagogické radě domova mládeže. Při
podmíněném ukončení ubytování stanoví ředitel školy zkušební lhůtu v rozmezí 1-12 měsíců. Jestliže žák, jemuž byla
stanovena zkušební lhůta, se během ní nedopustí dalšího provinění proti vnitřnímu řádu domova mládeže, upustí
ředitel školy od ukončení pobytu žáka v domově mládeže. Žáka, jemuž bylo ubytování ukončeno, může ředitel školy
ponechat v domově mládeže po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného
pro ukončení ubytování v domově mládeže. Dopustí-li se žák v době nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování
kázeňského přestupku, či přestupku proti vnitřnímu řádu domova mládeže, může mu ředitel školy ukončit pobyt
v domově mládeže okamžitě. O přijetí žáka, který měl v minulých letech při ubytování závažně kázeňské přestupky,
rozhoduje ředitel školy s vedoucí vychovatelkou domova mládeže. Rozhodnutí ředitele školy je konečné.
Datum ukončení ubytování v domově mládeže se stanoví dnem, kdy žák řádně předal všechny prostředky jemu svěřené
k užívání. Žákovi, studentovi, který končí ubytování a nevrátí zapůjčené věci (klíče, knihy atp.), bude vyúčtována škoda.
O ukončení ubytování je sepsán záznam formou tzv. výstupního listu. Nárok na ubytování končí:
▪ nejpozději dnem následujícím po dni ukončení nebo přerušení studia
▪ dnem, ve kterém bylo žáku ubytování ukončeno (vyloučení, neplnění platebních podmínek)
▪ dnem, ve kterém žák končí pobyt na žádost zákonného zástupce nebo zletilého žáka

III. Ubytování a stravování
Ubytování v domově mládeže není nárokové, poskytuje se žákům na dobu jednoho školního roku s výjimkou stanovených
prázdnin. Domov mládeže je v provozu v době školního vyučování, víkendy jsou odjezdové. Výjimkou může být tzv.
víkendový provoz (noc z pátka na sobotu s odjezdem v sobotu do 9,00 hod.), který povoluje ředitel školy. Během víkendů,
svátků a prázdnin jsou pokoje využívány v rámci doplňkové činnosti domova mládeže. Odjezd ubytovaných žáků a studentů
je stanoven na pátek do 19:00 hod. a příjezd na neděli od 16:00 do 21:00 hod., příjezd v týdnu do 21 hodin. V příjezdový
den jsou povoleny vycházky nejdéle do 22 hodin. V průběhu školního roku odjíždějí žáci k rodičům i na dny pracovního
klidu a na dny, ve kterých se nevyučuje. Bez souhlasu zákonného zástupce nesmí nezletilý žák odjíždět během týdne domů
ani nikam jinam. Odjezd v týdnu je povolen nejpozději do 21:30 hod. (platí i pro zletilé žáky), příjezd nejdříve po 6. hodině.
Ve výjimečných případech (např. činnost spojená se studiem) má zletilý žák v době volných dnů možnost využít ubytovací
služby na základě smluvního ujednání. V průběhu pracovního týdne odjíždějí žáci na základě lékařského doporučení
z důvodů nemoci nebo v případě písemného souhlasu rodičů. V případě onemocnění (i nevolnosti) delší než 1 den odjíždějí
žáci domů k rodičům.
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Výše poplatku na úhradu nákladů za ubytování v domově mládeže činí 1600,- Kč. Tento poplatek spolu s poplatkem za
stravování je zákonný zástupce ubytovaného žáka nebo zletilý žák povinen zaplatit do 25. dne měsíce předcházejícího
měsíci, za který má být poplatek uhrazen.
Žáci ubytovaní v domově mládeže mají možnost celodenního stravování. Při přihlašování a odhlašování stravy se řídí
pokyny pracovníků školní jídelny.
Vyúčtování platby za ubytování a stravování provede účetní školní jídelny 2x ročně a to k 31. 12. a k 30. 6.

IV. Práva a povinnosti ubytovaných žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků
a rodičů zletilých žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A) Ubytovaní žáci mají právo:
Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.
Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání.
Na ochranu před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, urážením, zneužíváním a nedbalým zacházením, projevy
diskriminace a na ochranu před sociálně patologickými jevy.
Požádat o informaci, radu či pomoc kteréhokoliv vychovatele i zaměstnance domova mládeže.
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost, která odpovídá jejich věku a stupni vývoje.
Být voleni do žákovské samosprávy.
Používat přidělený pokoj a jeho inventář.
Upravit interiér pokoje vlastní výzdobou. Musí však být splněny následující podmínky:
▪ seznámení skupinového vychovatele s návrhem na úpravu a jeho následný souhlas
▪ úprava nesmí poškozovat inventář, dveře, okna a zdi pokoje
▪ ve výzdobě pokojů se nesmí objevovat prvky propagující násilí, rasovou nesnášenlivost a pornografii
▪ pokoj musí být po skončení pobytu uveden do původního stavu
Využívat veškeré zařízení domova mládeže.
Aktivně se podílet na životě domova mládeže, a to buď přímo, nebo prostřednictvím žákovské samosprávy.
Podle zdravotního stavu, zájmů a schopností se zúčastňovat a podílet se na organizaci zájmové činnosti, společenských,
kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo doporučovaných domovem mládeže.
Požadovat pravidelnou výměnu prádla 1x za 2 týdny, vždy při změně obsazení lůžka nebo při výskytu onemocnění.
Používat vlastní elektrospotřebiče, dle vydaných zásad a vydaného seznamu. Bezpečnost elektrospotřebičů doloží žáci
provedenou revizí.
Používat poskytované připojení k internetu při dodržení všeobecných bezpečnostních pravidel pro práci na internetu,
obsah je filtrován na základě definovaných pravidel.
Přijímat návštěvy ve vestibulu domova mládeže do 21,30 hod.
Žádat o udělení vycházek. Mimo budovu domova mládeže v době osobního volna nebo vycházky se žáci pohybují bez
pedagogického dozoru.
Odjíždět domů či jinam během týdne, u nezletilých žáků pouze se souhlasem zákonného zástupce.
B) Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků mají právo:
Na vzdělávání žáka a školské služby podle školského zákona.
Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
Na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení.
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitostí výchovy a vzdělávání žáka.
Aktivně se podílet na životě domova mládeže.
Zúčastňovat se a podílet na organizaci zájmové činnosti, společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo
doporučovaných domovem mládeže.

C) Ubytovaní žáci jsou povinni:
Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže, s nímž byli seznámeni.
Dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
Sledovat zveřejňované informace a řídit se jimi.
Řídit se pokyny pracovníků domova mládeže. Být zdvořilí a slušní ke všem zaměstnancům.
Zachovávat pravidla společenského soužití, respektovat práva spolubydlících, být tolerantní vůči názorům druhých.
Řádně docházet do školy, svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláváním. Úkoly,
kterými jsou pověřeni, plnit svědomitě, odpovědně a včas.
7. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví spolubydlících v domově mládeže, protipožární předpisy,
evakuační plán domova mládeže, s nimiž byli prokazatelně seznámeni.
8. Udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, pokojích, společných prostorách, areálu školy.
9. Na požádání umožnit kontrolu osobních věcí např. ve skříni.
10. Plnit základní zdravotní a hygienické požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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▪
▪
▪
▪

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Dodržovat osobní hygienu.
Provádět úklid a stanoveným způsobem upravovat lůžko a ukládat ložní prádlo.
Šaty a prádlo si při každém odchodu ukládat do skříně, boty na vyhrazené místo (šatna v přízemí domova mládeže)
Jednou týdně (zpravidla ve čtvrtek) provádět podle pokynů vychovatelů celkový úklid, na kterém se podílejí všichni
ubytovaní studenti.
▪ Ihned po příchodu na domov mládeže se přezouvat do domácí obuvi.
▪ Hlásit jakákoliv zdravotní omezení, náhlé onemocnění či úraz vychovateli.
▪ Hlásit odchod a příchod od lékaře, řídit se jeho pokyny. Nemocní žáci jsou zapsáni do denního hlášení a na základě
doporučení lékaře a dle pokynů vychovatele odjíždějí domů. Do příjezdu rodičů mohou být umístěni na zvláštní pokoj
(izolaci). Tuto místnost smějí navštěvovat pouze osoby k tomu určené. Ostatním je přístup na tento pokoj zakázán.
Základní zdravotní péče o žáky je zabezpečena u školního lékaře. Odchod k lékaři (pokud nejsou žáci objednáni na
určitou hodinu a pokud to umožňují ordinační hodiny a zdravotní stav žáka) nesmí být prodlužován a je proveden
ihned ráno.
Pečovat o životní prostředí, třídit odpad, šetřit zařízení domova mládeže, elektrickou energií, vodou, potravinami.
Okamžitě hlásit svému skupinovému vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení a inventáři domova mládeže. Úmyslné
poškození inventáře a zařízení a poškození neopatrným jednáním je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen uhradit
v termínu stanoveném vedoucí vychovatelkou a hospodářkou domova mládeže.
Ihned nahlásit vychovatelům jakákoliv zjištění krádeže osobních věcí svých či spolubydlících nebo inventáře domova
mládeže z důvodů zabezpečení okamžitého informování policie ze strany vychovatelů.
Uzamknout pokoj, popřípadě jiné místnosti, pokud v nich již nikdo nezůstává.
Vstup do ubytovacích prostor domova mládeže je všem návštěvám studentů zakázán. Výjimku může povolit vychovatel
(rodiče, učitelé apod.).
Při příjezdu od rodičů, příchodu z vycházky atp. se neprodleně hlásit v recepci domova mládeže, skupinovému vychovateli
nebo vychovateli v hlavní službě.
Během víkendů, svátků a prázdnin žáci vystěhují pokoj tak, aby mohl být využit v rámci doplňkové činnosti domova
mládeže.

D) Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže, s nímž byli seznámeni.
Dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
Na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se výchovy a vzdělávání žáků.
Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh výchovy a vzdělávání.
6. Oznamovat další údaje, které jsou podstatné pro průběh výchovy a vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto
údajích.
7. Neprodleně oznamovat každou nepřítomnost žáka v domově mládeže. V případě neomluvené absence přebírají veškerou
zodpovědnost. V neděli hlásit změny příjezdu na tel. 222 355 810 - recepce domova mládeže do 21,00 hod.
8. V případě onemocnění či jiné události zajistit odvoz žáka domů.
9. Doložit doklad o provedené revizi povolených elektrospotřebičů.
10. Uhradit úmyslně žákem způsobenou škodu na zařízení.
1.
2.
3.
4.
5.

E) Ubytovaným žákům a studentům je zakázáno:
Šikana, rasismus a jiné projevy diskriminace, násilí a jejich propagace.
Kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách domova mládeže a v celém areálu školy.
Konzumování a přechovávání alkoholických nápojů, drog a omamných a zdraví škodlivých látek. Pedagogický pracovník
může v případě podezření na užití návykové látky provést zkoušku k jejímu zjištění a při pozitivním výsledku zajistit
urychlený odvoz žáka z domova mládeže do zdravotnického zařízení, pokud to z důvodu neodkladnosti již nebylo učiněno.
4. Přechovávání a používání všech typů zbraní a nábojů, chemikálií, výbušnin a zábavné pyrotechniky.
5. Sedat v oknech, vyklánět se a pokřikovat z oken a vyhazovat z nich jakékoliv předměty.
6. Skladování potravin za okny a v ložnicích.
7. Přechovávání zvířat v prostorách domova mládeže.
8. Svévolné přemísťování, vynášení, poškozování a znečišťování inventáře a zařízení domova mládeže.
9. Ponechávat v zásuvce všechny kabely a nabíječky – mimo dobu nabíjení a spotřebiče mimo dobu používání.
10. Manipulovat s vedením elektrického proudu, telefonu, rozhlasu a rozvodem vody.
11. Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo poškozování dobrého jména osob
nebo školy a domova mládeže.
1.
2.
3.
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V. Časový režim dne
06:00 – 07:30
06:00 – 07:45
07:30 – 09:00
09:00 – 11:30
11:30 – 14:45
13:00 – 19:00
16:00 – 17:30
18:00 – 19:40
19:30 – 21:30
21:30 – 22:00
22:00
22:00 – 06:00

budíček, osobní hygiena, úklid a větrání pokoje a lůžkovin
snídaně, otevření kuchyněk (6,00 – 8,00 hod.), odchod do školy
hlášení pobytu na domově mládeže (nemocní atp.)
kontrola pořádku na pokojích a kontrola přítomných žáků
oběd
individuální návrat ze školy podle rozvrhu, osobní volno, vycházky
studijní doba, zájmová činnost
večeře
osobní volno, studijní doba, zájmová činnost
příprava na večerku, osobní hygiena, uzamčení kuchyněk a kluboven (do 21,45 hod.)
večerka
noční klid

Ubytovaní žáci a studenti mohou požádat vychovatele o výjimečné povolení studia po večerce tak, aby nerušilo noční klid.
Ke studijním účelům mohou využít klubovny-studovny.

VI. Vycházky
1.
2.
3.
4.

Žáci do 15 let – do 19:00 hodin
Žáci do 17 let – do 21:00 hodin
Žáci do 18 let – do 22:00 hodin
Žáci nad 18 let – do 23:00 hodin

Výjimky povoluje do 23:00 hodin skupinový vychovatel, do 24:00 hodin vedoucí vychovatelka na žádost rodičů nebo zletilého
žáka.

VII.

Výchovná opatření

a)

Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch
kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo jiná ocenění, a to podle této stupnice:
1) písemná pochvala skupinového vychovatele
2) písemná pochvala vedoucí vychovatelky
3) písemná pochvala ředitele školy
b) Pokud žák poruší vnitřní řád domova mládeže, udělí se mu podle závažnosti provinění a četnosti přestupků některé z těchto
opatření:
1) důtka udělená ředitelem školy
2) podmíněné ukončení ubytování v domově mládeže se zkušební lhůtou
3) ukončení ubytování

VIII. Závěrečná ustanovení
1)
2)
3)

Vnitřní řád domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky domova
mládeže.
Vnitřní řád domova mládeže je zveřejněn na webových stránkách domova mládeže.
S vnitřním řádem seznámí zákonné zástupce nezletilých žáků a ubytované žáky skupinový vychovatel v den nástupu do
domova mládeže dále dle potřeby. Seznámení s vnitřním řádem domova mládeže potvrdí zákonní zástupci nezletilých žáků
a ubytovaní žáci podpisem na formuláři, který bude uložen v pedagogické dokumentaci skupinového vychovatele.

Pedagogičtí pracovníci byli s vnitřním řádem seznámeni na pedagogické poradě dne 5. 5. 2022, ostatní zaměstnanci na provozní
poradě 6. 5. 2022.

Vypracovala:
Platnost:
Datum:

Marta Řičicová
01.09.2022
06.05.2022

(vlastnoruční podpis)

Mgr. Luboš Bauer
ředitel školy
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