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Mgr. Jindřiška Beránková
ředitelka školy

Stránka 1 z 3

Vnitřní řád domova mládeže
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice
1. Domov mládeže CSŠPS Bojkovice je organizační součástí CSŠPS Bojkovice. Podle
vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních je
domov mládeže domovem I. kategorie.
2. Studentky získávají právo na ubytování písemným rozhodnutím ředitelky školy.
3. V době svého pobytu v DM se podrobují Vnitřnímu řádu, dennímu řádu (viz bod 8) a
pokynům vychovatelek.
4. Studentky se obracejí na vychovatelky dle rozpisu služeb.
5. Poplatek za ubytování se hradí nejpozději v pondělí po 15. dnu v měsíci.
6. Studentky přijíždějí do DM buď v neděli mezi 18. a 21. hodinou, nebo v pondělí
po 6.30, předkládají vycházkovou knížku (podepsanou od rodičů s časem odjezdu
z domu). Pokud některá studentka výjimečně potřebuje zůstat v DM přes víkend, oznámí
to rodiče ředitelce školy a vychovatelce.
7. Každá studentka 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, nejméně 1x měsíčně. Termín
schůzky je oznámen na nástěnce, účast ubytovaných je povinná. Ředitelka školy se
účastní schůzky výchovné skupiny dle svého uvážení.
8. Denní řád:
-

Budíček v 6.30.

-

Při odchodu do školy zanechávají studentky svůj pokoj ve vzorném pořádku, pořádek
na pokoji je kontrolován a bodován.

-

Snídaně se vydává od 6.45 do 7.45. V 8.00 se DM zamyká.

-

Během vyučování včetně poledních přestávek je studentkám zakázáno zdržovat se
v DM. Odemyká se ve 14.00.

-

Večeře se vydává od 17.30 do 18.00.

-

Povinná studijní doba začíná v 18.00, končí ve 20.00. Studentky se věnují studiu na
svých pokojích nebo ve studovně, neprovádějí večerní hygienu ani úklid, nevaří si
večeři. Po ukončení studijní doby se nadále chovají ohleduplně zvláště k těm, které
se ještě věnují přípravě do vyučování.

-

Od 21.45 platí zákaz pouštění rádia, hraní na hudební nástroje apod. Studentky se
nezdržují na cizích pokojích a nerozmlouvají na chodbách, ukončují večerní hygienu.
Noční klid od 22.00.

9. Vychovatelce ve službě se hlásí:
- každý úraz, nevolnost, onemocnění,
- poruchy zařízení, způsobené materiální škody apod.,
- každá návštěva.
Stránka 2 z 3

Vnitřní řád domova mládeže
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

10. Studentky mají povolené vycházky do 17. hod. Především z prospěchových důvodů
nebo při porušování Vnitřního řádu mohou být odpolední vycházky na návrh vyučujících
nebo vychovatelky omezeny ředitelkou školy. Návraty z vycházek po 17. hodině jsou
předem hlášeny vychovatelce, která posoudí oprávněnost požadavku a zaznamená
pozdní příchod do denního záznamu a do vycházkové knížky. U mimořádných večerních
vycházek se předpokládá písemný souhlas rodičů.
11. Všechny odjezdy v průběhu týdne musí být předem hlášeny vychovatelce i vyučujícímu
(u studentek mladších 18-ti let je nutná omluva od rodičů). Při onemocnění o víkendu je
potřeba, aby rodič omluvil dceru jak vychovatelce v nedělní službě, tak i třídnímu učiteli.
12. Pokoje si studentky uklízejí samy, společné prostory uklízí denně dle rozpisu služeb. Bez
dovolení nepřemisťují nábytek. Fotky, plakáty aj. se lepí na nástěnky nebo na dveře. Je
zakázáno cokoli lepit na stěnu nebo do ní zatloukat hřebíky.
13. Studentky mají k dispozici povlečení, které je pravidelně práno (každé 2 týdny).
14. Dle pokynů svlékají povlečení a větrají peřiny.
15. Šetří elektrickým proudem, vodou, teplem.
16. Zapůjčený vysavač, fén a žehličku vrací ihned po použití na původní místo.
17. V kuchyňce, koupelnách a na WC udržují pořádek a čistotu.
18. V celém areálu platí zákaz kouření a konzumace alkoholu a drog, taktéž zákaz
manipulace s otevřeným ohněm.
19. Porušení Vnitřního řádu DM se trestá:
-

omezením výhod

-

napomenutím ředitelkou školy

-

upozorněním zákonných zástupců

-

vyloučením z ubytování v DM CSŠPS Bojkovice

20. Bezproblémové chování, obětavost, aktivní zapojení může být odměněno:
-

veřejnou pochvalou od vychovatelky

-

písemnou pochvalou od ředitelky školy

-

mimořádnou vycházkou

Mgr. Jindřiška Beránková
ředitelka školy
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