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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice

1. Základní ustanovení
Domov mládeže (dále jen DM) je výchovně vzdělávací zařízení, které poskytuje žákyním Církevní
střední školy pedagogické a sociální Bojkovice (dále jen CSŠPS) ubytování, stravování a
podmínky pro studium v křesťanském prostředí.
Život v domově mládeže se řídí Vnitřním řádem DM, který se vztahuje na všechny ubytované
žákyně, a Školním řádem Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice. Svou
výchovnou činností DM navazuje na vzdělávací práci školy a na výchovné působení rodiny.
Žákyně se řídí zásadami tohoto vnitřního řádu a zároveň dodržují zásady správného chování.
Rodiče (zákonní zástupci) a žákyně se dobrovolným rozhodnutím k ubytování na DM zavazují řídit
tímto řádem.
Ředitelka školy a vychovatelky domova mládeže tvoří výchovnou radu domova mládeže.

2. Přijímání a propouštění žáků, platby za ubytování
2.1.

Ubytování se poskytuje na základě přihlášky, kterou za nezletilé osoby podávají rodiče
nebo zákonný zástupce žákyně. Plnoleté žákyně podávají přihlášku samy. Přihláška se
vztahuje na dobu jednoho školního roku (září-červen). Přihláška je k dispozici
v elektronické podobě na www.cirkevka-bojkovice.cz. Přihlášku je třeba odevzdat do
stanoveného termínu. O přijetí k ubytování rozhoduje ředitelka školy.

2.2.

Ukončení ubytování je možné na základě písemné žádosti rodiče nebo zákonného
zástupce u nezletilé žákyně, u zletilé žákyně na základě její vlastní žádosti.

2.3.

Vyloučena je žákyně z domova mládeže v případech, jestliže:

2.4.

opakovaně porušuje vnitřní řád domova mládeže
byla vyloučena ze školy
bezdůvodně neplatí platby za ubytování, nebo jsou platby opakovaně zpožděné.
Aktuální výše poplatku za ubytování je uvedena na webových stránkách školy. Příspěvek
na ubytování se hradí bankovním převodem do 25. dne v měsíci.
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3. Výchovná a volnočasová činnost v DM
3.1.

Za výchovnou činnost odpovídají vychovatelky DM, které spolupracují s ředitelkou,
výchovnou poradkyní i dalšími učiteli školy.

3.2.

Den v DM se řídí podle denního řádu DM (viz příloha).

3.3.

Povinnou studijní dobu žákyně využívají výhradně k přípravě na vyučování, jsou ve svém
pokoji, případně ve studovně. Dodržují klid, nenavštěvují se na pokojích, neprovádějí
večerní hygienu ani úklid, nevaří v kuchyňce, nesledují filmy a seriály, nepouští hudbu,
nehrají na hudební nástroje. Také je přísně zakázáno telefonovat s hlasitým odposlechem.
Po ukončení studijní doby se nadále chovají ohleduplně zvláště k těm, které se ještě věnují
přípravě do vyučování. V případě špatného prospěchu je po dohodě s ředitelkou školy
žákyním nastaven individuální studijní režim.

3.4.

V době nočního klidu (22:00 – 6:00) jsou žákyně povinny být v tichosti na svém pokoji a mít
zhasnuto. Po domluvě se sloužící vychovatelkou je možné ve výjimečných případech
povolit posunutí večerky za účelem tichého samostudia.

3.5.

Každá žákyně může podávat návrhy ke všem otázkám života v DM, návrhy jsou
projednány na schůzkách výchovné skupiny a poté předloženy k posouzení ředitelce školy.
Schůzky výchovné skupiny se konají dle potřeby. Termín schůzky je oznámen na nástěnce,
účast ubytovaných je povinná. Ředitelka školy se účastní schůzky dle svého uvážení.

3.6.

Žákyně se ve volném čase mohou účastnit množství kroužků, které nabízí domov
mládeže, škola a středisko volného času. Také jsou k dispozici společenské hry
a sportovní potřeby. Sledování televize je možné v klubovně v době 14:00 – 21:45 hod.
(kromě studijní doby).

3.7.

Žákyním není tolerováno chování, které projevuje znaky rasismu, násilí, šikany
a náboženské nesnášenlivosti.

4. Příjezdy, odjezdy a vycházky
4.1.

Žákyně přijíždějí do DM buď v neděli v době 18:00 – 21:00 hodin, nebo v pondělí po 6:30
hod. (případně jiný den, který předchází zahájení výuky). Ihned po příjezdu se hlásí sloužící
vychovatelce a předkládají vycházkovou knížku (podepsanou od rodičů s časem odjezdu z
domu).

4.2.

Vycházky jsou povoleny v době odpoledního osobního volna. Vycházky po městě
Bojkovice se nemusí oznamovat vychovatelce. Všechny další vycházky je nutné hlásit
vychovatelce a zároveň uvést, kam žákyně odjíždí a kdy se vrátí. Žákyně po dobu
vycházky má u sebe mobilní telefon, aby mohla v případě nenadálé situace zavolat
vychovatelce a informovat ji. Pokud nezletilá žákyně žádá o vycházku, která přesahuje
dobu odpoledního volna, je nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, a to
prostřednictvím písemného souhlasu, případně telefonátu vychovatelce. Příchod do DM je
ihned hlášen vychovatelce. Příchod do DM po 22. hodině je nutné vždy předem domluvit se
sloužící vychovatelkou (viz aktuální rozpis služeb na nástěnce v DM). Při vycházce nese
žákyně za své chování plnou zodpovědnost.
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4.3.

Během vycházek nesmí žákyně požívat alkoholické nápoje, nesmí přechovávat, šířit nebo
užívat drogy ani jiné omamné a zdraví škodlivé látky. Vstup do DM pod vlivem alkoholu a
drog je zakázaný.

4.4.

Všechny odjezdy z domova mládeže v průběhu týdne musí být předem hlášeny
vychovatelce (ale i vyučujícímu ve škole). U nezletilých žákyň je nutná omluva od rodičů či
zákonného zástupce. Při onemocnění o víkendu je potřeba telefonicky informovat
vychovatelku v nedělní službě, že žákyně nedorazí v pravidelné příjezdové době na DM
(taktéž je potřeba v pondělí ráno informovat třídního učitele).

4.5.

Žákyně opouští domov mládeže každý pátek do 14:00 hodin.

5. Stravování
5.1.

Domov mládeže nabízí žákyním možnost odebírat snídaně s přesnídávkou a večeře.
Přihláška ke stravování je k dispozici v elektronické podobě na www.cirkevka-bojkovice.cz.
a odevzdává se současně s přihláškou k ubytování. Aktuální cena jídel je uvedena na
webových stránkách školy. Stravné se hradí zpětně podle počtu odebraných jídel
bankovním převodem nejpozději do 25. dne měsíce.

5.2.

V jídelně se žákyně řídí provozním řádem školní jídelny–výdejny, který upravuje podmínky
pro stravování. Školní jídelna–výdejna nezajišťuje speciální a dietní stravu.

5.3.

Žákyně mají k dispozici ledničky, v nichž lze uchovávat potraviny – vždy řádně označené a
poživatelné. V pravidelných intervalech kontrolují trvanlivost potravin a umývají ledničku.
Braní cizích věcí (i neoznačených) je považováno za krádež a podle toho kázeňsky řešeno.

5.4.

Žákyně mohou využívat k přípravě jídel kuchyňku s vařičem, konvicí a mikrovlnnou
troubou. Nádobí si přivezou své. Ihned po přípravě pokrmu je žákyně povinna kuchyňku
řádně uklidit.

6. Úklid, hygiena a péče o zdraví
6.1.

Každá žákyně je zodpovědná za své zdraví a zároveň se chová tak, aby neohrožovala a
nepoškozovala zdraví ostatních osob. Jakýkoliv úraz či nevolnost žákyně neprodleně hlásí
vychovatelce. V případě onemocnění nezletilé žákyně je její zdravotní stav konzultován
s rodiči nebo zákonným zástupcem a společně se domluví na nejvhodnějším způsobu
řešení vzniklé situace. Pobyt na DM je povolen pouze osobám v neinfekčním stavu, tedy
bez silného nachlazení, zvýšené teploty, bez průjmů atd.

6.2.

Žákyním se zakazuje užívání tabákových výrobků, nápojů s obsahem alkoholu, užívání
drog a jiných toxických, návykových a zdraví škodlivých látek (včetně elektronických
cigaret). Je zakázáno i jejich přinášení, uchovávání a vyrábění. V případě důvodného
podezření na užití návykové látky žákyní je žákyně povinna podrobit se vyšetření
(testování), které je oprávněn provést příslušník Policie ČR nebo příslušník městské policie.
Pokud se žákyně odmítne podrobit testování příslušníka Policie ČR, ale i odbornému
lékařskému vyšetření, hledí se na ni, jako by návykovou látku požila.
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6.3.

Také je zakázáno držení střelných, sečných a bodných zbraní, výbušnin a pyrotechniky.

6.4.

Žákyně jsou povinny mít vždy u sebe průkazku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

6.5.

Každá ubytovaná žákyně má právo používat přidělený pokoj a další zařízení domova pro ni
určené. Je zakázáno přespávat na cizích pokojích. Žákyně si udržují na pokojích pořádek,
ráno při odchodu z DM nechávají svůj pokoj ve vzorném pořádku. Nezapomenou zavřít
okna, v topné sezóně stáhnout topení a odpojit ze sítě elektrospotřebiče. Stav pokoje je
každé ráno kontrolován a bodován. Žákyně se dále podílejí na úklidu společných prostor
DM dle aktuálních služeb.

6.6.

Každých 14 dnů je žákyním měněno ložní prádlo, v případě potřeby častěji. Je dovoleno
používat vlastní lůžkoviny, které si žákyně odvážejí k vyprání domů, eventuálně mohou
využít společné pračky na DM. Během dne mají žákyně uklizeny lůžkoviny v šuplíku pod
postelí, případně v peřináči, a na posteli je přehoz.

7. Ochranná a bezpečnostní opatření
7.1.

Domov mládeže neručí za peníze či cenné věci, které žákyně přechovávají na pokojích.
Lze využít možnosti uschovat si cennosti na vychovatelně.

7.2.

Žákyním je zakázáno bez dovolení vychovatelky manipulovat s nábytkem. Fotky a plakáty
se lepí na nástěnky nebo na dveře. Je zakázáno cokoli lepit na stěnu nebo do ní zatloukat
hřebíky. Jakékoliv poškození vybavení je neprodleně oznámeno vychovatelce. Pokud
žákyně způsobí vlastní nedbalostí nebo neopatrným zacházením škodu na majetku DM, je
povinna ji v plném rozsahu uhradit.

7.3.

Žákyně zacházejí šetrně se společným majetkem a hospodárně využívají elektrickou
energii, vodu a topení. Vypůjčený vysavač, fén a žehličku vrací ihned po použití na
příslušná místa.

7.4.

Nabíječky k notebookům, telefonům a jiným spotřebičům nesmí zůstat bez dozoru zapnuté
v elektrické síti.

7.5.

V domově mládeže není z bezpečnostních a protipožárních důvodů povoleno přechovávat
a používat vlastní elektrospotřebiče s vyšším příkonem (např. vařiče, varné konvice,
žehličky apod.). Výjimku tvoří vysoušeče vlasů, pokud jsou v řádném a v naprosto
bezpečném technickém stavu.

7.6.

K tisknutí studijních materiálů je ve studovně volně přístupná tiskárna. Každá žákyně
zaplatí poplatek za tisk (hradí se jednou za pololetí u vychovatelek). Žákyně k tisknutí
používá vhodné papíry, aby nedošlo k poškození tiskárny.

7.7.

V domově mládeže a přilehlém areálu je přísně zakázána manipulace s ohněm (svíčky,
prskavky).

7.8.

Také je zakázáno sedět v oknech, nebezpečně se z nich naklánět a vyskakovat z nich.

7.9.

Po vstupu do domova mládeže se žákyně přezouvají, bundy a obuv si ukládají do šatny a
po DM se pohybují pouze v přezůvkách.
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7.10.

Žákyně nepouští do DM žádné cizí osoby. V DM platí zákaz návštěv kromě rodinných
příslušníků. Žákyním a povoleným návštěvám je přísně zakázáno svévolně vstupovat do
cizích pokojů. Každá návštěva je hlášena vychovatelce a zapsána do knihy návštěv.

7.11.

DM se odemyká/uzamyká dle následujícího pořádku:

7.12.
7.13.

neděle (případně jiný příjezdový den):
- odemknutí 18:00 hod.
- uzamknutí 21:00 hod.
pondělí až čtvrtek:
- ráno odemknutí 6:30 hod.
- uzamknutí 8:00 hod.
- odpoledne odemknutí 14:00 hod.
- uzamknutí 17:00 hod.
pátek (případně jiný odjezdový den):
- ráno odemknutí 6:30 hod.
- uzamknutí 8:00 hod.
- odpoledne odemknutí 12:00 hod.
- uzamknutí 14:00 hod.
V případě pozdního příchodu do domova mládeže zazvoní žákyně na vstupní zvonek (nebo
telefonicky zavolá) a vyčká příchodu vychovatelky, která jí odemkne.
Během doby vyučování (8:00 – 14:00 hodin) je DM uzamčen a není zde přítomna
vychovatelka.

8. Výchovná a závěrečná ustanovení
Všichni pracovníci domova mládeže a ubytované žákyně mají povinnost se seznámit s Vnitřním
řádem domova mládeže a předcházet jeho nedodržování.
Život v domově mládeže nabízí rodinnou atmosféru, která si klade za cíl vytvořit žákyním příhodné
prostředí pro studium, osobní růst, navazování a rozvoj přátelských vztahů i duchovní růst. Pokud
žákyně budou svým jednáním narušovat tyto principy a pravidla vnitřního řádu, může dojít
k následujícím opatřením:
-

omezení vycházek
napomenutí vychovatelky
napomenutí ředitelky
podmínečné vyloučení z DM
vyloučení z DM

O opatřeních jsou u nezletilých žákyň informování rodiče nebo zákonný zástupce. Podle míry
přestupku lze použít kteréhokoliv opatření bez předchozích stupňů. Naopak vzorné chování může
být odměněno pochvalou vychovatelky, prodlouženou vycházkou či hmotnou odměnou.

Bojkovice 28. ledna 2019
Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka školy
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Příloha

Denní řád domova mládeže
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice

6:00

konec nočního klidu

6:30

odemknutí DM
budíček
osobní hygiena, příprava do školy

6:45 - 7:45

výdej snídaně

8:00

uzamknutí DM

14:00

odemknutí DM

14:00 – 17:00 odpolední volno
17:00

uzamknutí DM

17:00 – 17:30 výdej večeře
17:30 – 18:00 úklid společných prostor DM
18:00 – 20:00 studijní doba
20:00 - 21:45 večerní volno
osobní hygiena
21:45 - 22:00 příprava ke spánku (ztišení)
22:00 – 6:00 noční klid
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