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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
Řád navazuje na vnitřní řád školy. Upřesňuje pravidla chování a činnosti žáků. 
 
 

Čl. I. 
Účel řádu DM 

 
Účelem vnitřního řádu je zajistit studentům klidné, příjemné a zdravé prostředí k životu a studiu. 
Vnitřní řád stanoví závazné normy pro pobyt na DM. Vytváří podmínky pro upevňování a rozvíjení 
kázně, studijního úsilí a zvyšování osobní odpovědnosti žáků za jejich chování, jednání a vzájemné 
soužití a celkový přístup ke zvolenému studiu až do jeho ukončení. Zásady a normy vnitřního řádu 
jsou pro všechny žáky ubytované na DM závazné. 
 
 

Čl. II. 
Práva a povinnosti ubytovaných žáků 

 
1. Ubytovaný žák  má právo používat: 

• přidělenou místnost s příslušenstvím 
• kuchyňku do 19.00 hod.a po 21.00 hod. do 21.30 hod. 
• stolní tenis do 19.00 hod. 
• posilovnu na DM I do 19.00 hod. 
• stolní fotbálek na DM I do 19.00 hod. 
• knihovnu na DM II dle smlouvy s pí vychovatelkou Benešovou 
• přenosné TV, magnetofon, video atd. do 19.00 hod. 

 
         Ubytovaný žák  má právo se podílet: 

• na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti studentů 
• aktivně se podílet na životě v DM 
• zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo 

doporučovaných DM 
• podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života DM prostřednictvím 

vychovatele příslušné výchovné skupiny 
• přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách v době mimo studijní a noční klid 

 
2. Ubytovaný student je povinen: 

• dodržovat ustanovení vnitřního řádu a řídit se pokyny výchovných pracovníků DM, 
chovat se slušně a zdvořile i k ostatním zaměstnancům DM. 

• svědomitě se připravovat na vyučování, řádně využívat studijní dobu. Studijní klid 
je nutno dodržovat všemi žáky od 19.00 – 21.00 hod.. V době studijního klidu žáci 
studují buď na studovně nebo ve svém pokoji. Během studia nevykonávat činnost 
rušící ostatní žáky. Podrobnosti, změny nebo prodloužení studia stanoví a je 
oprávněn provést vychovatel ve službě. 

• šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami. Hlásit zjištěné závady 
na vnitřním zařízení budovy nebo inventáře. V případě úmyslného zničení zařízení 
na DM nutno osobně uhradit. 
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• udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, pokoje, spol. místnosti, umýváren, a 

WC. Úklid na pokojích provádí žáci ráno před odchodem do školy. Ve čtvrtek se 
provádí generální úklid, teprve potom následuje osobní volno. V celé budově se žáci 
pohybují řádně oblečeni a přezuti (za přezůvky se nepovažuje sportovní obuv). 
Bližší informace ohledně úklidu stanoví skupinový vychovatel. 

• stravovat se ve školní jídelně 
• cenné věci a větší finanční částky uschovat u vychovatele ve služby 
• dodržovat pravidla bezpečnosti, ochrany vlastního zdraví i spolubydlících a 

protipožární předpisy 
• chovat se přátelsky k ostatním žákům DM a vzájemně si pomáhat 

 
 
3. Ubytovaným studentům není dovoleno 

• kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů, taktéž používání (zneužívání) či  
řechovávání návykových látek na DM 

• přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií, výbušnin 
• používání vlastních elektrospotřebičů (vařiče, topné spirály,varné konvice atd.) na 

pokojích 
• svévolně přemísťovat inventář DM 
• svévolně opouštět DM oknem zejména ve večerních a nočních hodinách 
• navštěvovat cizí pokoje, pokud tam ubytovaní žáci nejsou přítomni 
• používání všech motorových vozidel během pobytu na DM 
• vyhazovat odpadky z oken a znečišťovat prostory a okolí DM 
• sedat do oken a vyklánět se z nich 

 
 
 

Čl. III. 
Osobní volno studentů, odjezdy, odchody z DM, zdravotní opatření, večerní klid 

 
• po příchodu ze školy mohou žáci každý den žádat o odpolední vycházku (do 

19.00hod.). Výjimku mohou dostat žáci pracující v kroužcích ve škole, jejichž 
činnost začíná hned po skončení vyučování- žáci hlásí vycházku ráno vychovateli 
ve službě. 

• student je povinen každý odchod a příchod hlásit vychovateli ve službě – lékaře, 
nákupy, zájmová činnost 

• žáci I. a II. ročníku mají 1 x týdně povolenou večerní vycházku do 20.00 hod. Žáci 
III. a IV. ročníku mají 1 x týdně povolenou vycházku do 21.00 hod. Žáci s dobrým 
prospěchem, bez kázeňských problémů, mohou požádat o další vycházku v týdnu. 
Vychovatel má právo omezit nebo zakázat vycházky žáků s kázeňskými problémy. 

• ranní odchody do školy jsou z DM I nejpozději v 7.45 hod., z DM II 1. a 2. ročníky 
v 7.10 hod., 3. a 4. ročníky nejpozději v 7.20 hod. 

• provoz na DM začíná v neděli v 17.00 hod. (příjezd do 22.00 hod.). Po příjezdu do 
večerky mají žáci osobní volno . Každý pátek je odjezdovým dnem – provoz DM je 
do 17.00 hod. Odjezdy a příjezdy se zaznamenávají do odjezdového notýsku (rodiče 
stvrzují svým podpisem). Odjezdy k rodičům, lékaři atd. během týdne se povolují 
na základě písemné žádosti 
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• žák je povinen návštěvu lékaře oznámit vychovateli, v době vyučování třídnímu 
učiteli.  Výsledek je povinen oznámit vychovateli . Při nemoci delší než 1 den žák 
odjíždí domů. Nemoc nebo jiné závažné důvody, nedostavení se na DM, oznamuje 
na DM do 2 dnů     (telefonicky). Poruší-li žák nařízení lékaře nebo vychovatele, 
zbavuje tím pracovníky DM zodpovědnosti za svůj   zdravotní stav. 

• účastní-li se žák individuální zájmové činnosti (posilovna, bazén, bruslení atd.) 
dodá písemný souhlas rodičů. Při zájmových činnostech, kde není dozor 
vychovatele nebo jiného výchovného pracovníka DM, nenese DM za žáky 
odpovědnost. 

• večerka pro žáky na DM je ve 22.00 hod. 
 

 
Čl. IV. 

Výchovná opatření 
 

Při výchovné práci používá výchovný pracovník pochval a trestů. Jsou-li přestupky vážnější 
povahy, projedná je  příslušný vychovatel s vedoucím vychovatelem. Společně informují třídního 
učitele. Návrhy na pochvaly a tresty projedná vedoucí vychovatel podle jejich závažnosti se 
skupinovým vychovatelem, třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitelem školy. 
 
Pochvaly – poskytnutí mimořádné vycházky 
                -  písemná pochvala  ředitele školy 
                -  jiná ocenění (např. věcná odměna) udělená ředitelem školy 
 
Tresty      - omezení vycházek 
                - napomenutí skupinového vychovatele 
                - důtka vedoucího vychovatele 
                - podmínečné vyloučení z DM 
                - vyloučení 
 
 
Pochvaly a tresty se zaznamenávají do pedagogické dokumentace vychovatele. 
 
Součástí vnitřního řádu je denní rozvrh, který je bezpodmínečně závazný pro všechny žáky DM. 
S vnitřním řádem jsou žáci každoročně seznámeni při nástupu na DM. 
 
 
 
 
 
 
Dne 1. září 2007 
 

 
 
 

Ing. Jaroslav Načeradský 
ředitel školy        

 


