ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
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Řád domova mládeže je zpracován na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění a dále dle vyhlášky MŠMT ČR č.108/2005 Sb., o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a její novely 436/2010 Sb.

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. l Domov mládeže

1. Domov mládeže (dále jen DM) je školské výchovné a ubytovací zařízení,
které vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových
činností.
2. Poskytuje žákům SŠ České Velenice a ostatním žákům středních škol denního
studia ubytování a stravování.
3. Respektuje zájmy žáků, rozvíjí jejich schopnosti a talent, pomáhá jim při přípravě
na vyučování a přispívá k volbě jejich povolání. Výchovná a zájmová činnost se
řídí školním vzdělávacím programem, který navazuje na vzdělávací program
školy a výchovné působení rodiny. Vychovatelé po celou dobu ubytování žáka
spolupracují nejen s třídními učiteli žáků, ale i s jejich rodiči.
4. Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina,
kterou vede skupinový vychovatel.

II.

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
Čl. 2 Poskytované služby a organizace domova

1. DM poskytuje své služby pro žáky Střední školy České Velenice. V případě volné
kapacity poskytuje i ubytování žákům z jiných středních škol. Žáci se ubytovávají
v pokojích odděleně dle pohlaví a věku.
2. DM je v provozu jen ve dnech školního vyučování (otevřen v neděli od 19.00
hodin do pátku do 14.30 hod.), víkendy, svátky a školní prázdniny jsou odjezdové.
Pro potřeby ubytovaných může být ve výjimečných případech na základě
rozhodnutí ředitelky školy v provozu DM i během prázdnin (kromě hlavních
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prázdnin), příp. svátků. Každý ubytovaný žák obdrží čip ke vstupu do budovy proti
záloze 110 Kč.
3. Žáci SŠ se po celou dobu ubytování celodenně stravují. Výjimku povoluje
ředitelka školy na základě písemného doporučení příslušného odborného lékaře
a u nezletilých žáků je ještě nutný souhlas zákonného zástupce žáka. Finanční
částka za celodenní stravování činí 87 Kč. Žáci jsou povinni v případě
nepřítomnosti (z důvodu nemoci aj.) stravu odhlásit osobně nebo telefonicky u
vedoucí školní jídelny. Po odhlášení jim bude přeplatek odečten z platby
v následujícím měsíci.
4. Žáci zahraniční školy mají možnost se po celou dobu ubytování stravovat ve
školní jídelně. Finanční částka za snídani včetně přesnídávky činí 37 Kč, oběd
činí 65 Kč a večeře včetně svačiny 56 Kč, cena za celodenní stravování je
158 Kč. Žáci jsou povinni v případě nepřítomnosti si stravu odhlásit osobně nebo
telefonicky u vedoucí školní jídelny (tel. 773 444 580).
5. Ubytovaní žáci mají možnost účastnit se všech sportovních a kulturních akcí
pořádaných DM. Finanční náklady si hradí žáci sami.

6. KONTAKTY:
Adresa:

Domov mládeže při SŠ České Velenice, Revoluční 257,
378 10 České Velenice

Email:

dm@sscv.cz

Telefon:

773 444 571 ředitelka školy
773 444 577 vedoucí vychovatel DM
773 444 578 vychovatelé DM

Čl. 3 Umisťování žáků v domově mládeže
1. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku. Přihlášku do DM
podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák na sekretariát školy
do stanoveného termínu, tj. do 31. května. O umístění nebo neumístění žáka
vyrozumí ředitelka školy písemně jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka
nejpozději do 30. června.
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2. Přihlášení k ubytování lze učinit i v průběhu školního roku.
3. Ředitelka školy při umístění žáků přihlíží:
žáci prvního ročníku:
a. ke vzdálenosti místa bydliště od školy a k úrovni dopravní obslužnosti
b. ke zdravotnímu stavu žáka
c. k sociálním poměrům v rodině žáka (na základě písemné žádosti doložené
úředním potvrzením příslušných orgánů)
žáci vyšších ročníků:
a. k věku (nezletilí žáci mají přednost)
b. dodržování Řádu domova mládeže (především kázeň, dodržování
bezpečnostních předpisů apod.) v předchozím školním roce
c. dodržování platebních podmínek v předchozím školním roce
V případě volné kapacity mohou být umístěni do DM i žáci z jiných škol
(v denní formě vzdělávání).
O umístění žáka v pokoji I. kategorie se rozhoduje podle kritérií v tomto
pořadí:
žáci SŠ České Velenice
 žáci 1. ročníků
 žáci vyšších ročníků - chování žáka v předchozím školním roce
 výjimky – zdravotní stav
žáci z jiných škol
 žáci vyšších ročníků – mezi nimi navíc rozhoduje chování žáka
v předchozím školním roce a datum podání přihlášky (datum
podacího razítka)
 nultý ročník – rozhoduje datum podání přihlášky (datum
podacího razítka)

Čl. 4 Výše úplaty za ubytování
1. V souladu s § 5 vyhl. č.108/2005 Sb., ve znění pozdějších změn, a podle čl. 1
odst. 4 vyhl. 436/2010 Sb. se výše měsíční úhrady za ubytování nemění, i když
žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.
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2. Úplata za ubytování je stanovena na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech
kalendářních dnů, tj. včetně sobot, nedělí a státních svátků. Úplata za pokoje pro
žáky SŠ České Velenice činí 1 500 Kč/ 1 lůžko (pokoj I. kategorie) a 900 Kč/
1 lůžko (pokoj II. kategorie).
3. Výše úplaty za ubytování pro žáky z jiných škol může být upravena (z provozních
důvodů).
4. Úhradu za ubytování a stravování platí rodiče žáka.
5. Úhrada probíhá inkasní formou, a to vždy 25. dne předchozího měsíce na
účet školy u České spořitelny, a.s.:
Číslo účtu: 0602013319/0800

Variabilní symbol: přidělený kód

6. Pokud nebude úplata za ubytování a stravování uhrazena ve stanoveném
termínu, jedná se o porušení platebních podmínek.

Čl. 5 Ukončení ubytování žáků v domově mládeže
1. Ředitelka školy může ukončit ubytování žáků v průběhu školního roku
z těchto důvodů:
a. Požádá-li zákonný zástupce nebo zletilý žák písemně o ukončení ubytování,
žádost podá nejpozději 10 dnů před datem ukončení ubytování.
b. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák opakovaně neuhradí platbu za
ubytování a stravování ve stanoveném termínu.
c. Ubytovaný přestane být žákem SŠ či jiné střední školy, případně mu bylo
povoleno přerušení studia.
d. Žák poruší řád DM zvlášť závažným způsobem (viz čl. 12 řádu).
2. Datem ukončení ubytování v domově je den, kdy žák předal všechny prostředky
jemu svěřené k užívání (inventář pokoje, ložní prádlo, klíč a čip).
3. O ukončení je sepsáno oznámení, ve kterém potvrzují odpovědní zaměstnanci, že
žák, příp. zákonný zástupce žáka nemá žádné závazky (způsobené škody,
uhrazená úplata za ubytování a stravování) vůči domovu mládeže.
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III.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
Čl. 6 Práva žáků

Žák má právo na:
1. Řádné ubytování, osvětlení a vytápění pokoje. Může využívat i všechna další
zařízení DM.
2. Zúčastňovat se zájmové činnosti a volnočasových aktivit pořádaných DM a
žákovskou samosprávou.
3. Podávat návrhy k veškerému dění a připomínky k otázkám života na DM
vedoucímu vychovateli, ředitelce školy nebo žákovské samosprávě.
4. Používat povolené elektrospotřebiče (notebook, vysoušeč vlasů apod.), které
musí mít platnou revizní zprávu (DM neručí za případné ztráty elektrospotřebičů).
Žáci mají právo také používat elektrospotřebiče ve vlastnictví DM (televizi, DVD,
radiopřijímač, žehličku a vysoušeč vlasů, mikrovlnnou troubu, lednici).
5. Využívat WIFI připojení do 22:00 hod., žáci si mohou přihlásit na školní WIFI
pouze jedno zařízení (notebook, tablet nebo telefon). Není dovoleno stahování
dat (filmů, hudby atd.). V případě porušení bude žák z WIFI trvale odhlášen.
6. Výměnu ložního prádla 1 x za 14 ubytovacích dnů.
7. Volit a být volen do žákovské samosprávy.
8. Žádat ředitelku SŠ nebo vedoucího vychovatele o pomoc při řešení problémů
s pobytem v DM, ve vztazích se spolubydlícími nebo s vychovateli.
9. Se souhlasem vychovatelů upravit interiér pokoje vlastní výzdobou. Musí však být

splněny následující podmínky:
a. seznámení vychovatele s návrhem na úpravu,
b. žák nesmí poškozovat inventář, dveře, okna a zdi pokoje,
c. ve výzdobě pokojů se nesmí objevovat prvky porušující zákonná nařízení a
pokoj musí být po ukončení pobytu uveden do původního stavu.
10. Přijímat návštěvy ve vyhrazené místnosti – v kuchyňce DM.

Čl. 7 Návštěvy domova mládeže
1. Vstup do DM je povolen pouze žákům ubytovaným na DM, pracovníkům domova
a školy, kontrolním orgánům a osobám, které mají ke vstupu souhlas ředitelky
školy.
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2. Rodičům, rodinným příslušníkům a známým žáků je návštěva umožněna po
dohodě s vychovatelem ve službě.

Čl. 8 Povinnosti žáků
1. Dodržovat řád DM a řídit se pokyny pracovníků DM.
2. Využít svých schopností k úspěšnému zvládnutí učiva, případně využívat pomoc
skupinového vychovatele.
3. Dodržovat pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární předpisy, hlásit
ihned všechny závady vychovatelské službě.
4. Před odchodem do školy uklidit pokoj (denně), v pokojích i ve společných
prostorách domova a v jeho okolí udržovat pořádek a jednou týdně provádět
důkladný úklid vlastního pokoje. Vychovatel má právo v přítomnosti žáka
zkontrolovat pořádek ve skříni, psacím stole a v dalším vybavení, ve kterém má
žák uloženy osobní věci.
5. Při odjezdu z DM na víkend či prázdniny musí žák vypnout a odpojit ze zásuvky
všechny elektrické spotřebiče na pokoji.
6. Při vstupu do DM se prokázat průkazem žáka DM, který je nepřenosný.
Ubytovaný žák je povinen při vstupu do DM průkaz předložit bez vyzvání
vychovateli. V případě ztráty průkazu je žák povinen ji nahlásit vychovateli, který
žákovi vystaví duplikát za úplatu.
7. Přicházet do DM střízlivý a během pobytu v DM se vyvarovat požívání alkoholu,
jiných omamných látek a kouření, při odůvodněném podezření na požití alkoholu
je žák povinen podrobit se dechové zkoušce na výzvu vychovatele.
8. Účastnit se předání, převzetí a kontroly inventáře pokoje. Okamžitě hlásit veškeré
závady na inventáři a na zařízení DM vychovateli ve službě. Úmyslně nebo
z nedbalosti poškozený inventář či zařízení je žák povinen uhradit, stejně tak i
v případě znečištění či poškození fasády.
9. Šetřit elektrickou energií a vodou, třídit odpad.
10. Neprodleně hlásit vychovateli, případně kterémukoliv pracovníkovi DM ztráty či
poškození svých osobních věcí. Domov mládeže neručí za ztrátu peněz a
cenných předmětů, pokud jim nebyly svěřeny do úschovy.
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11. Ukládat potraviny do ledničky a před odjezdem domů si své potraviny odebrat.
Pokud budou v ledničce prošlé potraviny, budou zlikvidovány.
12. Sledovat sdělení na informační tabuli při vstupu do DM.
13. Podrobit se dočasnému odebrání věcí, které žák používá nebo s nimi nakládá
v rozporu s tímto řádem.
14. Řádně uzavřít okno a uzamknout dveře v pokoji při jeho opuštění. Za ztráty a
poškození osobních věcí žáků v případě nezabezpečeného pokoje DM neručí a
nedojde ani k plnění ze strany pojišťovny.
15. Dodržovat zásady slušného chování. Chovat se ohleduplně a slušně ke všem
spolubydlícím, spolužákům a zaměstnancům DM a školy (pozdravit, poděkovat
apod.).
16. Při vstupu do budovy DM se přezouvat. K uložení venkovní a sportovní obuvi
používat botník.
17. Oznámit vychovateli ve službě každý úraz a každé onemocnění. V případě, že
žák onemocní doma, je nutno informovat DM, a to nejpozději do doby
plánovaného příjezdu žáka.
18. Uzamknout vlastní jízdní kola do stojanů v plechovém skladu v areálu DM. Při
nezajištění kola nezodpovídá DM za případnou ztrátu či poškození.
19. V případě ztráty klíče od pokoje zaplatit cenu odpovídající částce za nový klíč.
V případě ztráty čipu dojde k propadnutí zálohy.
20. Po vykonání závěrečné či maturitní zkoušky ukončit ubytování v domově mládeže
v den zkoušky.
21. Plnit povinnosti žákovských služeb:
a. jsou obsazeny dle týdenního rozpisu a pokynů vychovatelů na jednotlivých
podlažích v DM,
b. hlavní služba je obsazena v přízemí budovy od 15:00 do17:00 hod.,
c. dohlíží na čistotu a pořádek v prostorách a okolí DM,
d. službu předávají vychovateli, který překontroluje stav čistoty a úklidu v DM.
22. Sledovat měsíční plán a dodržovat stanovený režim dne.
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Čl. 9 Režim dne
1. Stanovený režim je základním pravidlem. Jeho dodržování je nutné pro
bezkonfliktní a ohleduplné soužití na pokojích, ve skupinách a v celém DM.
2. Časový harmonogram režimu dne (PO – ČT, dopoledne PÁ):
06:00 – 07:00

individuální vstávání, osobní hygiena, ranní úklid pokoje
(ustlat, vyvětrat), odhlašování stravy

07:00 – 07:30

snídaně (v případě praxe i dříve)

7:30

odchod do školy, k lékaři nejpozději v 7:45 hod., na praxi je
čas odchodu individuální

13:00 – 15.00

kontrola stavu žáků, osobní volno

15:00 – 17:00

individuální zájmová činnost, hlavní úklid (čtvrtek – není
dovolen odjezd z DM), kroužky apod.

17:00 – 18:00

příprava na vyučování – v celé budově musí být dodržen
klid

18:00 – 18:30

večeře

18:30 – 21:00

vycházky, kroužky

21:00 – 21:30

osobní hygiena, příprava na spánek

21:30
22:00 – 6:00

večerka
noční klid

3. Vycházky povoluje vychovatel žákům individuálně s přihlédnutím k věku žáka,
studijním výsledkům a na základě plnění povinností vyplývajících z řádu DM.
4. Vycházky:


nezletilí žáci do 20:30 hodin



zletilí žáci do 21:00 hodin

5. Zásady při udělování vycházek:
a. Žák musí o vycházku požádat vychovatele a nechá si vycházku zapsat do
průkazu žáka.
b. Žák ztrácí nárok na vycházku při zapomenutí průkazky doma či její ztrátě, a to
do doby, než mu bude vystaven nový průkaz za úplatu. (Je na zvážení
skupinového vychovatele, zda žákovi udělí výjimku).
c. Písemný souhlas od rodičů nezletilých žáků je nutný u vycházek:
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mimo město České Velenice



za účelem návštěvy kluziště či koupaliště (pouze na oficiálních
sportovištích)

d. Všechny vycházky může vychovatel omezit na dobu určitou v případě:


porušení řádu DM



na žádost zákonných zástupců



při zhoršení prospěchu

6. Odjezdy a příjezdy na DM
a. Odjezd je pro žáky stanoven v pátek (příp. jiný den v týdnu) po ukončení
výuky a splnění povinností, a to nejpozději do 14:30 hod.
b. Žákům, kteří zažádají o předčasný odjezd z DM z rodinných či jiných důvodů,
vychovatel

povolí pouze

po

telefonickém

nebo

písemném

souhlasu

zákonného zástupce (nezletilých žáků). Je nepřípustné, aby žák, který
předčasně odjel z DM, se vrátil do 6:00 hod. následujícího dne.
c. Nástup na DM je vždy v neděli od 19:00 hodin do 21:00 hod., případně
v pondělí ráno od 6.00 hod. Při příjezdu na DM předá žák vychovateli průkaz.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ
Čl. 10 Práva rodičů (zákonných zástupců)

Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků mají právo:
1. Být průběžně informováni o chování a aktivitách žáka na DM.
2. Kontrolovat četnost vycházek žáka v jeho průkazu.
3. Navštívit žáka v domově mládeže a po dohodě s vychovatelem i pokoj žáka.
4. Po dohodě s vychovatelem upravit svému dítěti režimové podmínky pobytu v DM,
nikoliv však nad rámec řádu DM.

Čl. 11 Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)
Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků jsou povinni:
1. Zřídit si souhlas s inkasem, náklady za ubytování a stravování budou zinkasovány
vždy do 25. dne předchozího měsíce.
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2. Uhradit případné škody, které žák během pobytu v DM způsobí vlastním
zaviněním.
3. Kontrolovat zápisy v průkazu žáka a potvrdit v něm každý odjezd z bydliště do
DM.
4. Seznámit se s úplným zněním řádu DM na stránkách školy www.sscv.cz
v záložce Domov mládeže.
5. Spolupracovat s vychovateli DM a v případě výchovných problémů žáka se na
výzvu vedoucího vychovatele či ředitelky školy osobně dostavit k jednání do
domova mládeže.
6. V případě onemocnění žáka doma nebo nepřítomnosti žáka v DM z jiného
důvodu toto neprodleně oznámit vychovateli ve službě.

V.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A
OCHRANA ZDRAVÍ
Čl. 12 Zajištění bezpečnosti

Není dovoleno:
1. Kouření ve všech prostorách DM včetně pozemku a na všech akcích pořádaných
domovem mládeže.
2. Užívat alkoholické nápoje, přechovávat je v DM, a to i v případě obalů od
alkoholu.
3. Na základě metodického pokynu MŠMT č. j.20 006/2007-51 k primární prevenci
sociálně patologickým jevů u dětí, žáků a studentů ve školách se zakazuje
ubytovaným žákům nošení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu DM
s tím, že porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako zvlášť závažný
přestupek proti řádu domova mládeže.
4. Chovat se nebo jednat způsobem, kterým by mohli ohrozit bezpečnost svou nebo
jiných žáků, případně skupiny žáků.
5. Žák nesmí tolerovat vůči své osobě i vůči jiným osobám jakoukoliv formu útisku,
diskriminace a násilí.
6. Přechovávat v DM zvířata.
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7. Používat vlastní tepelné spotřebiče (vařiče, topné spirály, varné konvice,
toustovače apod.), vlastní WIFI a zesilovače. Spotřebiče, které nemají platnou
revizní zprávu, není možné používat ani přechovávat v domově mládeže.
8. Používat vlastní ložní prádlo. Výjimka je povolena jen alergikům na základě
lékařského doporučení.
9. Přechovávat zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné
pyrotechniky.
10. Přechovávat na pokoji cenné předměty a větší částky peněz. Ve vlastním zájmu
žáků doporučujeme finanční částky uložit u vychovatele a v mimořádných
případech je možné uložit částky peněz, příp. cenné předměty do trezoru na
ředitelství školy.
11. Poškozovat zařízení domova a zasahovat do instalací jakéhokoliv druhu.
Přemisťovat inventář v pokojích a v ostatních prostorách DM.
12. Navštěvovat se vzájemně v dívčích a chlapeckých pokojích.
13. Vjíždět do areálu DM motorovými vozidly a parkovat v něm. Přísně je zakázáno
jezdit v motorových vozidlech zletilých žáků ubytovaných na DM. V případě
nedodržení tohoto zákazu se jedná o hrubé porušení řádu DM.
14. Odjíždět mimo České Velenice nebo opouštět DM bez vědomí vychovatele ve
službě.
15. Přestěhovat se bez souhlasu vychovatele na jiný pokoj a zamykat se v pokojích a
jiných místnostech DM během dne. Při večerním uzamčení pokoje je přísně
zakázáno ponechávat klíč v zámku.
16. Používat otevřený oheň (svíčky, vonné tyčinky apod.).
17. Vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty, ponechávat věci na
venkovním parapetu a sedět v oknech. Lezení po římse se považuje za závažné
porušení bezpečnosti a je důvodem k okamžitému ukončení ubytování.

Čl. 13 Hygienická opatření a ochrana zdraví
1. Žáci ubytovaní na DM jsou povinni dodržovat základní hygienické zásady,
udržovat v čistotě hygienická zařízení, společenské prostory a okolí DM.
2. Každý žák udržuje pořádek na přiděleném pokoji a ve svých osobních věcech.
Udržuje v čistotě i své lůžko a používá přidělené povlečení lůžkovin, které si
převléká v pravidelných 14denních intervalech.
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3. V prostorách DM se pohybují žáci pouze v přezůvkách a přezouvají se v šatně
DM.
4. Pravidelně ve čtvrtek se provádí hlavní úklid DM a okolí.
5. V době, kdy probíhá teoretické vyučování nebo odborný výcvik, je žákům
zakázáno zdržovat se v prostorách domova mládeže. Toto ustanovení neplatí
v případech, kdy lékař žákovi nařídí jednodenní klid na lůžku. V případě domácího
léčení žák může počkat v DM na nejbližší dopravní spojení k cestě domů.
6. Žáci jsou povinni informovat vychovatele DM o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech. Nemocní žáci se
nahlásí do 7:30 hodin vychovateli ve službě, jsou zapsáni do knihy denního
hlášení a odesláni k lékaři. Nemocní žáci se izolují podle pokynu vychovatele a
odjíždějí domů po předchozím telefonickém vyrozumění rodičů. Podávání léků
vychovatelem je na domově zakázáno.
7. V průběhu pobytu v DM dbá každý žák na svou osobní hygienu.

VI.

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Čl. 14 Výchovná opatření

1. Výchovná opatření se řídí dle § 31 školského zákona 561/2004 Sb. Výchovnými
opatřeními jsou:
Pochvaly a jiná ocenění:
a. Ústní pochvala udělená vychovatelem
b. Pochvala udělená vedoucím vychovatelem
c. Pochvala udělená ředitelkou školy
Kázeňská opatření:
a. Napomenutí uložené vychovatelem
b. Důtka uložená vedoucím vychovatelem
c. Důtka uložená ředitelkou školy
d. Podmíněné ukončení ubytování se zkušební lhůtou
e. Ukončení ubytování v DM
2. Ředitelka školy může v případě zaviněného zvlášť závažného porušení
povinností stanovených tímto řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo
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o vyloučení žáka z domova mládeže. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení
stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.
Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení
povinností stanovených tímto řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho
vyloučení.
3. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy do
dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do
jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy
provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu.
O svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu. Žák přestává být
žákem DM dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení,
nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
4. Pochvaly podle bodu b – c a kázeňská opatření podle bodu b - e se písemně
oznamují rodičům žáka.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. l5 Platnost řádu DM
1. Řád DM je vypracován v souladu s Úmluvou práv dítěte, Listinou lidských práv a
svobod, školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 108/2005 Sb.,
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních v platném znění.
2. Vedoucí vychovatel zajistí při nástupu žáků do domova, aby byli s tímto řádem
prokazatelně seznámeni všichni ubytovaní žáci v DM.
3. Řád DM je přístupný na vychovatelně a zveřejněn na webových stránkách školy.
4. Tento řád vstupuje v platnost od 1. září 2019 a ruší platnost řádu od 1. září
2018. Je závazný pro všechny ubytované žáky a vychovatele domova mládeže.

V Českých Velenicích, dne 30. srpna 2019

RNDr. Milena Elsterová, v. r.
ředitelka školy
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PŘÍLOHA
D O D A T E K Řádu domova mládeže pro účastníky dálkového studia

1. Práva ubytovaných osob


Používat přidělené místnosti.



Využívat zařízení určené pro pobyt (klubovnu, hygienická zařízení, kuchyňku
pro přípravu jednoduchých jídel a lednici, sportovní hřiště).

2. Povinnosti ubytovaných osob


Dodržovat pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární předpisy, hlásit
ihned všechny závady vychovatelům ve službě.



Šetřit elektrickou energií, vodou a třídit odpad. Případné škody na zařízení DM
způsobené nedbalostí okamžitě uhradit.



Řídit se společenskými pravidly ve vztahu k ostatním spolubydlícím,
zachovávat pravidla tolerance a vzájemného soužití.



Zachovávat noční klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.



Na začátku školního roku obdrží čip, za který zaplatí zálohu 110 Kč. V případě
ztráty čipu záloha propadá.



Při ukončení ubytování předat pokoj a klíče vychovateli ve službě, uvolnit
pokoj je nutné do 8:00 hod.



Po ukončení studia předat čip vedoucímu vychovateli.

3. Ubytovaným není dovoleno


Kouřit či požívat alkohol ve vnitřních i vnějších prostorách DM.



Přechovávat na DM živá zvířata.
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Svévolně poškozovat zařízení domova a zasahovat do instalací jakéhokoliv
druhu.



Přemisťovat inventář na pokojích a v ostatních prostorách domova.

4. Pro účastníky dálkového studia platí řád DM v bodech, které se jich týkají.
5. Ubytování osob v DM bude předčasně ukončeno při zvlášť závažném
porušení řádu domova mládeže.
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