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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice

1. Základní ustanovení
1.1.

Domov mládeže (dále jen DM) je výchovně vzdělávací zařízení, které poskytuje žákům
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice (dále jen CSŠPS) ubytování,
stravování a podmínky pro studium v křesťanském prostředí.

1.2.

Život v domově mládeže se řídí Vnitřním řádem DM, který se vztahuje na všechny
ubytované žáky, Školním vzdělávacím programem domova mládeže a Školním řádem
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice. Svou výchovnou činností DM
navazuje na vzdělávací práci školy a na výchovné působení rodiny. Žáci se řídí zásadami
tohoto vnitřního řádu a zároveň dodržují zásady správného chování. Rodiče (zákonní
zástupci) a žáci se dobrovolným rozhodnutím k ubytování na DM zavazují řídit tímto
řádem.

1.3.

Ředitelka školy a vychovatelky domova mládeže tvoří výchovnou radu domova mládeže.

1.4.

Vnitřní řád DM je zpracován v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon a ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými vyhláškami
(vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb. a vyhlášky
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a ve znění pozdějších předpisů).

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 žáka. Plnoletí žáci podávají přihlášku sami. 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 nezletilého žáka, u zletilého žáka na základě jeho vlastní žádosti.

2.3.

Vyloučen je žák z domova mládeže v případech, jestliže:

-

opakovaně porušuje vnitřní řád domova mládeže
byl vyloučen ze školy
bezdůvodně neplatí platby za ubytování, nebo jsou platby opakovaně zpožděné

2.4.

Aktuální výše poplatku za ubytování je uvedena na webových stránkách školy. Příspěvek
na ubytování se hradí bankovním převodem do 25. dne v měsíci.

2.5.

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny
v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák z důvodu organizace
vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu
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přiměřeně sníží. (Vyhláškou 436/2010 Sb. se dnem 1. 9. 2010 mění ustanovení § 5
odstavce 4 vyhlášky MŠMT 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních).

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 žáci 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, kteří se ještě věnují
přípravě do vyučování. V případě špatného prospěchu je po dohodě s ředitelkou školy
žákům nastaven individuální studijní režim.

3.4.

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami požadující přihlédnutí k této skutečnosti,
předloží své požadavky přímo ve škole a DM ve spolupráci s ní poskytne podpůrná
opatření.

3.5.

V době nočního klidu (22:00 – 6:00) jsou žáci povinni 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.

3.6.

Každý žák 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.

3.7.

Žáci 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 13:30 – 21:45 hod. (kromě studijní doby).

3.8.

Žákům není tolerováno chování,
a náboženské nesnášenlivosti.

které projevuje znaky rasismu, násilí,

šikany

4. Příjezdy, odjezdy a vycházky
4.1.

Žáci přijíždí 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). Pokud žák vycházkovou knížku ztratí, zaplatí 20 Kč za vystavení nové.

4.2.

Do DM nesmí přijet žák s infekcí, zvýšenou teplotou nebo podezřením na onemocnění,
jinak bude odeslán v nejbližším možném čase zpět domů. V případě, že žák onemocní
doma a nemůže přijet do DM, omluví se zletilý žák nebo nezletilého žáka omluví jeho
zákonný zástupce co nejdříve. Zvolil-li si žák jako svůj pravidelný příjezdový den neděli a
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z vážného důvodu nemůže přijet, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
povinen nahlásit tuto skutečnost předem, nejpozději v neděli před jeho pravidelným
příjezdem.
4.3.

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 žák odjíždí a kdy se vrátí. Žák má po dobu vycházky u
sebe mobilní telefon, aby mohl v případě nenadálé situace zavolat vychovatelce a
informovat ji. Pokud nezletilý žák 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 žák za své chování plnou
zodpovědnost.

4.4.

Během vycházek nesmí žák 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.

4.5.

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

4.6.

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

5. Stravování
5.1.

Domov mládeže nabízí žákům možnost odebírat snídaně s přesnídávkou a večeře (dle
vyhlášky 107/2005 Sb. ve znění 210/2017 Sb.). 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 žáci řídí provozním řádem školní jídelny–výdejny, který upravuje podmínky pro
stravování. Školní jídelna–výdejna nezajišťuje speciální a dietní stravu.

5.3.

Žáci 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.

Žáci mohou využívat k přípravě jídel kuchyňku s vařičem, konvicí a mikrovlnnou troubou.
Nádobí si přivezou své. Ihned po přípravě pokrmu je žák povinen kuchyňku řádně uklidit.
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6. Práva a povinnosti
6.1.

Práva a povinnosti ubytovaných žákyň

6.1.1.

Ubytovaný žák má právo používat přidělený pokoj a hygienická zařízení v DM, dále
veškeré společné prostory, kuchyňku, kde je ubytován, a přilehlou školní zahradu.

6.1.2.

Žák je povinen z důvodu organizace aktivit školy akceptovat změny v ubytování po
dobu nezbytně nutnou. Své osobní věci si žák uschová do uzamykatelné skříně.

6.1.3.

Žák je povinen se seznámit a dodržovat ustanovení Vnitřního řádu DM, řídit se pokyny
vychovatelů a zaměstnanců školy, vydanými v souladu s právními předpisy a
Vnitřního řádu DM.

6.1.4.

Žák je povinen nenarušovat kázeň, veřejný pořádek a sousedské vztahy, zachovávat
pravidla společenského soužití, neohrožovat a neničit dobrou pověst křesťanského
výchovného působení.

6.1.5.

Žák je povinen respektovat zákaz jakéhokoliv projevu vandalismu, rasismu, xenofobie
a netolerance, ctít práva druhých a umožňovat jim svým chováním a jednáním
naplnění těchto práv tím že:

a) ctí svobodu druhých, toleruje potřebu soukromí a klidu spolubydlících, je ohleduplný k jejich
potřebě připravovat se do školy, respektuje zákaz vzájemných návštěv žáků opačného
pohlaví na pokojích, zákaz shromažďování se na chodbách a schodištích v době studijního
klidu, v době přípravy na večerku i v době nočního klidu, a to z důvodu bezpečnosti a
ochrany zdraví.
b) v případě nutné potřeby studia po večerce požádá službu konající vychovatelku.
c) je ohleduplný k okolí při používání mobilního telefonu, přičemž v DM je z důvodu
respektování soukromí všech ubytovaných možno telefonovat (bez hlasitého odposlechu)
pouze v době do večerky. V době setkání výchovné skupiny, studijního a nočního klidu je
možné telefonovat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
6.1.6.

Žák je povinen účastnit se školního vzdělávacího programu DM, zejména v
plánovaných termínech organizačních a výchovných setkání skupiny se skupinovým
vychovatelem, dobrovolně též zájmových aktivit.

6.1.7.

Žák je povinen ve všech prostorách udržovat pořádek, v kuchyňce po sobě umývat a
uklízet nádobí.

6.1.8.

Žák je povinen bezodkladně oznámit vychovatelce veškeré změny v osobních údajích
(zejména změnu telefonního čísla jeho nebo zákonných zástupců).

6.1.9.

Žák je povinen hlásit bezodkladně přítomné vychovatelce všechny mimořádné a
nebezpečné události, kterých byl svědkem (požár, unik vody apod.), včetně závad
zjištěných na vnitřním zařízení a inventáři DM.

6.1.10.

Žák je povinen chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících a v době
nepřítomnosti na pokoji pokoj zamykat.

6.1.11.

Žák je povinen mít s dobou večerky připravené lůžkoviny, noční oblečení, zhasnuté
stropní světlo, vypnuté všechny elektrospotřebiče.

6.1.12.

Žák má právo navštívit svého lékaře za účelem zjištění zdravotního stavu či odjet
domů, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje.

6.1.13.

Žák má právo vyžadovat dodržování zásad nočního klidu od večerky do budíčku.

6.1.14.

Žák je povinen udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji a ve
společných prostorách. Dle přidělených služeb koná úklid společných prostor a
jídelny.
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6.1.15.

Žák má právo užívat veškeré zařízení a vybavení DM určené pro žáky, rovněž
pomůcky, hudební nástroje a hry, elektrospotřebiče z vybavení DM.

6.1.16.

Žák je povinen vypůjčené věci vracet v pořádku a v den, kdy si je vypůjčil (pokud se
nedomluví jinak s vychovatelkou).

6.1.17.

Žák má právo na základě dohody s vedením DM používat vlastní elektrické
spotřebiče. DM si vyhrazuje právo stanovit podmínky používání notebooku, tabletů a
mobilů. Všechny elektrospotřebiče musí mít platnou revizi, kterou na začátku školního
roku zajišťuje DM. Výše aktuálního poplatku za revizi je oznámena na úvodní schůzce
výchovné skupiny.

6.1.18.

Žák má dále k dispozici PC ve studovně, wifi připojení a tiskárnu. Na začátku každého
pololetí zaplatí žák vychovatelce poplatek 100 Kč za tisk.

6.1.19.

Žák má právo zúčastňovat se zájmové činnosti a akcí pořádaných nebo doporučených
DM, podílet se na organizaci kulturních, duchovních, společenských a sportovních
činností žáků.

6.1.20.

Žák má právo podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM
vychovatelkám nebo ředitelce školy.

6.1.21.

Žák je povinen seznámit se s aktuálními informacemi DM a příslušné výchovné
skupiny, které jsou zveřejňovány na nástěnce u vstupu do 1. patra.

6.1.22.

Žák je povinen zachovávat stanovený denní řád DM.

6.1.23.

Žák je povinen přicházet do DM včas.

6.1.24.

Žák je povinen být řádně a vhodně oblečen podle okolností (kultura, sport,
bohoslužby…).

6.1.25.

Žák je povinen v případě šetření přestupku proti Vnitřnímu řádu DM nebo trestného
činu spolupracovat a vypovídat pravdu.

6.1.26.

Žák má právo na vycházky z DM a osobní volno v souladu s denním řádem DM.

6.2.

Práva a povinnosti zákonných zástupců ubytovaných nezletilých žákyň

6.2.1.

Zákonný zástupce nezletilého žáka se důkladně seznámí s Vnitřním řádem DM a
dobrovolně jej respektuje, včetně režimu dne a výchovně vzdělávacího programu DM.

6.2.2.

Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo na informace v průběhu výchovy a
vzdělávání nezletilého žáka ubytovaného v DM. Rovněž má právo na informace o
kázeňských přestupcích nebo zdravotních problémech žáka.

6.2.3.

Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo navštěvovat své dítě v DM.

6.2.4.

Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen zajistit, aby žák dojížděl do DM řádně
v určenou dobu a v dobrém zdravotním stavu. V případě, že se žák nemůže dostavit
v plánovaný čas příjezdu, neprodleně telefonicky oznámí tuto skutečnost službu
konající vychovatelce, která ji zaznamená. Stejnou povinnost mají i zletilí žáci.

6.2.5.

Zákonný zástupce nezletilého žáka je zodpovědný za léčebný režim svého
(svěřeného) dítěte. Pokud má žák ubytovaný v DM předepsány léky k pravidelnému
užívání, má zákonný zástupce povinnost o této skutečnosti vyrozumět vychovatelky,
včetně lékařské zprávy s uvedením typu a názvu léků a jejich dávkování. To činí
aktuálně vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. Obdobnou povinnost mají i zletilí
žáci.

6.2.6.

Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen v případě náhlého onemocnění či jiné
události zajistit odvoz žáka domů.
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6.2.7.

Zákonný zástupce nezletilého žáka má podle § 28 zákona č. 561/2004 (školský
zákon) povinnost poskytovat údaje do školní matriky.

6.2.8.

Zákonný zástupce nezletilého žáka pravidelně vyplňuje údaje o odjezdech z domu do
příjezdové knížky žáka.

6.2.9.

Na požádání vychovatelky nebo ředitele školy se zákonný zástupce nezletilého žáka
dostaví do školy k projednání závažných záležitostí.

6.2.10.

Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen sdělit DM své telefonní číslo nebo jiný
kontakt a nahlásit jeho změnu, spolupracuje s vychovatelkami.

6.2.11.

Zákonný zástupce nezletilého žáka má povinnost neprodleně informovat
vychovatelku o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělání, jeho zdravotním postižení či
znevýhodnění, o případných změnách poměru v rodině nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na chování žáka i průběh jeho dalšího
vzdělávání nebo bezpečnost. Obdobnou povinnost mají i zletilí žáci.

6.2.12.

Zákonný zástupce nezletilého žáka neprodleně omluví žáka před pravidelným
příjezdem z důvodu nemoci nebo z jiného vážného důvodu, taktéž s předstihem
omluví žáka při odjezdu domů v průběhu týdne.

6.3.
Práva vychovatelek
6.3.1.
Vychovatelka má právo za přítomnosti ubytovaného žáka kontrolovat úložné prostory
žáka v rámci kontroly dodržování pořádku. V nezbytných případech proběhne
kontrola i bez přítomnosti žáka za přítomnosti dvou jiných osob.
6.3.2.

Vychovatelka má právo obdržet informace o všech důležitých změnách týkajících se
žáka z jeho výchovné skupiny ze strany rodičů (zákonných zástupců nezletilých
žáků), popř. zletilých žáků.

6.3.3.

Vychovatelka má právo zpracovávat a evidovat osobní údaje (citlivé osobní údaje) ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění účinném od 25. 5. 2018.

6.3.4.

Vychovatelka má právo při řešení nežádoucích jevů v chování svěřených
ubytovaných žáků využívat poradenské služby školního metodika prevence,
výchovného poradce, speciálního pedagoga.

6.3.5.

Vychovatelka má právo pořizovat z akcí DM a školy fotodokumentaci a pro potřeby
DM a školy (typicky prezentace na webu školy) ji zveřejňovat v souladu se zákonem.

7. Úklid, hygiena a péče o zdraví
7.1.

Každý žák je zodpovědný za své zdraví a zároveň se chová tak, aby neohrožoval a
nepoškozoval zdraví ostatních osob. Jakýkoliv úraz či nevolnost žák neprodleně hlásí
vychovatelce. V případě onemocnění nezletilého žáka je jeho 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.

7.2.

Žákům se zakazuje užívání tabákových výrobků, nápojů s obsahem alkoholu, užívání drog
a jiných toxických, návykových a zdraví škodlivých látek (včetně elektronických cigaret) dle
zákona 379/2005 Sb. Je zakázáno i jejich přinášení, uchovávání a vyrábění. V případě
důvodného podezření na užití návykové látky žákem je žák povinen podrobit se vyšetření
(testování), které je oprávněn provést příslušník Policie ČR nebo příslušník městské policie.
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Pokud se žák odmítne podrobit testování příslušníka Policie ČR, ale i odbornému
lékařskému vyšetření, hledí se na něj, jako by návykovou látku požil.
7.3.

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

7.4.

Žák je povinen mít vždy u sebe průkazku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

7.5.

Každý ubytovaný žák má právo používat přidělený pokoj a další zařízení domova pro něj
určené. Je zakázáno přespávat na cizích pokojích. Žáci 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. Žáci se dále podílejí na úklidu společných prostor DM
dle aktuálních služeb.

7.6.

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

8. Ochranná a bezpečnostní opatření, požární ochrana
8.1.

Žáci mají povinnost dodržovat provozní předpisy a pokyny školy (Provozní řády, Požární
poplachová směrnice a Evakuační plány) k zajištění bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví
i zdraví spolubydlících (BOZ), řídit se protipožárními předpisy (PO), a to jak v prostoru DM,
tak v prostorech se zvláštními riziky (kuchyňka).

8.2.

Žáci jsou v případě nezbytné potřeby povinni použít tísňových volání (Záchranná služba:
155, Policie ČR: 158, Hasiči: 150, Integrovaný záchranný systém: 112), v případě vzniku
požáru a vyhlášení evakuace objektu se jí podrobit a postupovat dle evakuačního plánu s
využitím značených únikových cest.

8.3.

Žáci mají povinnost účastnit se pravidelných školení v problematice BOZ a dbát
bezpečnostních pokynů vychovatelek.

8.4.

Žáci mají povinnost při zjištění požáru ihned o této skutečnosti uvědomit vychovatelku,
případně kteréhokoliv zaměstnance školy.

8.5.

Domov mládeže neručí za peníze či cenné věci, které žáci přechovávají na pokojích. Každý
žák obdrží při zahájení ubytování klíč od pokoje (zaplatí vratnou zálohu, kterou spolu
s navrácením klíče dostane zpět při ukončení ubytování – v případě ztráty klíče záloha
propadá) a nese zodpovědnost za zamykání pokoje. Také lze využít možnosti uschovat si
cennosti na vychovatelně.

8.6.

Žákům 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 žák
způsobí vlastní nedbalostí nebo neopatrným zacházením škodu na majetku DM, je povinen
ji v plném rozsahu uhradit.

8.7.

Žáci 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.

8.8.

Žáci jsou poučeni o používání elektrických spotřebičů v DM a mají povinnost zachovávat
pravidla bezpečnostních a protipožárních předpisů.
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8.9.

Žákům je zakázáno dotýkat se elektrického vedení a zasahovat do elektroinstalace.

8.10.

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

8.11.

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.

8.12.

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

8.13.

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

8.14.

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

8.15.

V DM je zakázáno přechovávat zvířata.

8.16.

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

8.17.

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

8.18.

DM se odemyká/uzamyká dle následujícího pořádku:

8.19.
8.20.

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 13:30 hod.
- uzamknutí 17:00 hod.
pátek (případně jiný odjezdový den):
- ráno odemknutí 6:30 hod.
- uzamknutí 8:00 hod.
- odpoledne odemknutí 10:00 hod.
- uzamknutí 14:00 hod.
V případě pozdního příchodu do domova mládeže zazvoní žák na vstupní zvonek (nebo
telefonicky zavolá) a vyčká příchodu vychovatelky, která mu odemkne.
Během doby vyučování (8:00 – 14:00 hodin) je DM uzamčen a není zde přítomna
vychovatelka.
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9. Ochrana před sociálně patologickými jevy
9.1.

Domov mládeže realizuje ochranu žáků před sociálně patologickými jevy vhodně
stanoveným režimem dne, pozorností vychovatelek, nabídkou smysluplné činnosti,
přednáškami a besedami na toto téma i povzbuzováním žáků ke zdravému a správnému
způsobu života. Při objevení jakýchkoli symptomů ukazujících na patologické jevy se tato
skutečnost nepřehlíží, ale hledá se řešení a ihned se informují zákonní zástupci nezletilých
žáků a příslušné orgány (např. Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí).

9.2.

Ubytovaní žáci mají právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s
ostatními ubytovanými nebo zaměstnanci školy.

9.3.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči zaměstnancům školy nebo
školského zařízení (DM) se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených školským zákonem (zákon č. 561/2004, §31).

9.4.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. hrubé slovní napadení, násilí, omezování osobní svobody,
ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci vůči jiným žákům, jsou
v prostorách DM a v rámci aktivit přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek
proti Vnitřnímu řádu DM.

9.5.

Žáci mají povinnost dodržovat zákaz přechovávání, distribuce a požívání alkoholu,
návykových látek, a to i tabákových výrobků, elektronických cigaret, a to všemi osobami ve
vnitřních i vnějších prostorách DM a jeho okolí. Rovněž je zakázáno takové látky do DM
přinášet a do DM pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek vstupovat.

9.6.

Žáci mají povinnost dodržovat zákaz využívání internetu k šíření, vyhledávání a zobrazení
informací, které se neshodují s profilem ubytovaného žáka (drogy, terorismus, rasismus,
softwarová kriminalita, pornografie apod. – pokud nepůjde o relevantní zdroje pro
zpracování práce zadané učitelem v rámci výuky). Počítače nesmí být žáky využívány k
další nezákonné nebo nemorální činnosti (nelegální instalování, kopírování nebo
crackování softwaru).

9.7.

Porušení ustanovení v bodech 7, 8 a 9 bude klasifikováno jako hrubý přestupek a může být
potrestáno až vyloučením z DM. Distribuce a šíření omamných a psychotropních látek dle
§187 a § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo
proviněním. DM je v takovém případě povinen takový trestný ihned řešit.

10.

Výchovná ustanovení

10.1.

Život v domově mládeže nabízí rodinnou atmosféru, která si klade za cíl vytvořit žákům
příhodné prostředí pro studium, osobní růst, navazování a rozvoj přátelských vztahů i
duchovní růst.

10.2.

Za vzorné chování, vzorné plnění povinností, příkladnou iniciativu může být ubytovaným
žákům udělena pochvala nebo ocenění:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

individuální pochvala vychovatele (prodloužené vycházky…)
ústní pochvala vychovatele před výchovnou skupinou
ústní pochvala ředitele školy před výchovnou skupinou
ústní pochvala před shromážděním ubytovaných žáků
písemná pochvala vychovatele
písemná pochvala vedoucího vychovatele
jiná ocenění (např. věcná odměna udělená ředitelem školy).
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10.3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

10.4.

10.5.

Za porušení řádu domova mládeže se udělí ubytovanému žákovi podle závažnosti
přestupku některá z těchto výchovných opatření:
ústní napomenutí vychovatele
písemné napomenutí vychovatele
důtka vedoucího vychovatele
důtka ředitele školy
podmínečné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou
ukončení ubytování v DM.
Ubytování v DM ukončuje ředitel školy na návrh vychovatele po projednání ve výchovné
komisi.
V případě drobného přestupku žáka může vychovatel navrhnout, v rámci nápravy, práce
prospěšné pro domov mládeže a školu. O závažných výchovných opatřeních budou
písemně informováni zákonní zástupci nezletilých ubytovaných žáků a třídní učitelé.
O opatřeních jsou u nezletilých žáků informování rodiče nebo zákonný zástupce. Podle
míry přestupku lze použít kteréhokoliv opatření bez předchozích stupňů.

11.

Závěrečná ustanovení

11.1.

Všichni pracovníci domova mládeže a ubytovaní žáci mají povinnost se seznámit
s Vnitřním řádem domova mládeže a předcházet jeho nedodržování.

11.2.

Vnitřní řád domova mládeže nabývá platnosti 31.8.2020.

Bojkovice 25. srpna 2020
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

13:30

odemknutí DM

13:30 – 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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