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Řád domova mládeže
I. Ubytování v domově mládeže
Na ubytování v domově mládeže (DM) nemá žák právní nárok. Ubytování v DM se poskytuje
žákům na dobu jednoho školního roku. Přihlášku do DM podávají žáci (jsou-li nezletilí, pak
jejich zákonní zástupci) na předepsaném tiskopise.
II. Ukončení ubytování na DM
1) požádá-li žák o ukončení pobytu na DM písemně - zpravidla ke konci měsíce (je-li
nezletilý, pak jeho zákonný zástupce)
2) přestane-li být žákem SOŠ a SOU (zanechání studia, přerušení studia, přestup na jinou
školu)
3) při neplacení příspěvků na úhradu nákladů spojených s ubytováním
4) rozhodne-li ředitel SOŠ a SOU o vyloučení z DM za závažné zaviněné porušení řádu.
III. Práva ubytovaných žáků
Žáci mohou:
1) používat přidělené místnosti a příslušenství,
2) používat veškeré zařízení DM určené pro žáky,
3) podílet se na organizaci výchovné, kulturní, estetické, společenské a sportovní činnosti
žáků prostřednictvím domovní rady,
4) zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučovaných
DM,
5) podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím domovní
rady,
6) zapojovat se do různých soutěží, středoškolské odborné činnosti, apod.
7) přijímat návštěvy se souhlasem vychovatele ve vyhrazených prostorách mimo studijní
dobu a noční klid
8) používat vlastní elektrické a přenosné přístroje za úhradu 30,- Kč/měsíc (výjimku tvoří
holicí strojky, fény a kulmy).
9) používat vlastní notebook za poplatek 50,- Kč/měsíc
IV. Povinnosti ubytovaných žáků
Povinností žáků ubytovaných v DM je zejména:
1) dodržovat ustanovení řádu DM a řídit se pokyny pedagogických pracovníků
2) dodržovat ustanovení denního režimu a řádu dne, včetně povinnosti pořádkové služby,
které jsou samostatnou částí řádu DM,
3) připravovat se řádně na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti
4) šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou, teplem
5) škodu vzniklou úmyslným poškozením majetku je žák (zákonný zástupce) povinen
uhradit
6) udržovat své místo a věci v pořádku a čistotě
7) pomáhat při udržování pořádku a prostředí na školském zařízení
8) uložit si cenné věci (peníze, mobil. telefony, ap.) u svého vychovatele, za neuložené věci
škola nenese odpovědnost
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9) zachovávat pravidla občanského soužití, vystupovat zdvořile, ukázněně a respektovat
názor a mínění kolektivu
10) dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví i spolubydlících, hygienické
zásady a protipožární předpisy při všech činnostech,
11) okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a na inventáři,
12) vyzdobit si pokoj jednoduše a vkusně a nepoškozovat při tom stěny a nábytek
13) dodržovat studijní klid a noční klid na pokojích
14) upozornit na výskyt negativních jevů
15) po příchodu na domov mládeže se přezout do domácí obuvi
V. Žákům v domově mládeže není dovoleno:
1) kouřit, donášet, požívat a přechovávat alkoholické nápoje, nosit, držet, distribuovat
a užívat omamné a návykové látky v areálu školského zařízení. Porušení tohoto
ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení školního řádu s návrhem na
vyloučení žáka z ubytování
2) svévolně, bez vědomí vychovatele, opustit školské zařízení a areál školy
3) používat fyzický či duševní teror. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za
závažné zaviněné porušení školního řádu s návrhem na vyloučení žáka z ubytování
4) rasistické, xenofobní chování a jakýkoliv náznak šikany
5) používat mobilní telefony a jiné elektr. zařízení v době přípravy na vyučování a po
večerce
6) hraní hazardních her
7) zasahovat do instalací jakéhokoliv druhu,
8) přechovávat jakékoliv typy zbraní (střelné, sečné, bodné a náboje)
9) přechovávat a manipulovat se všemi druhy chemikálií a výbušnin,
10) přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele,
11) koupat se a vstupovat na ledovou plochu bez souhlasu vychovatele
12) používat dovezené elektrické spotřebiče bez souhlasu vychovatele
13) používat neoriginální prodlužovací kabely (nutnost mít originální kabel vč. dokladu
o koupi či revizi)
VI. Návštěvy v domově mládeže:
Vstup do prostoru domova mládeže je povolen pouze žákům ubytovaným v DM
a zaměstnancům školy. Rodičům a blízkým příbuzným jsou návštěvy umožněny v době
mimostudijní, po předchozím oznámení vychovateli pouze ve vyhrazených prostorách. Jiným
osobám je vstup do DM zakázán.
VII. Vycházky žáků:
1) Doba vycházek je stanovena denním řádem domova mládeže.
2) Odchody a příchody musí být schváleny vychovatelem a zaznamenány do knihy
vycházek. Svévolné opuštění DM je považováno za porušení povinností.
3) Vycházky mohou být omezeny nebo zrušeny při jejich zneužívání, při vykazování špatné
studijní a pracovní morálky, nedodržování řádu DM nebo denního pořádku DM, při
porušení výchovného opatření, apod.
VIII. Výchovná opatření:
Za vzorné plnění povinností, za vzorné chování, významný projev aktivity, statečný čin nebo
mimořádné zásluhy může být žáku udělena pochvala nebo ocenění:
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1) pochvala vychovatele, vedoucího vychovatele, ředitele
2) jiné ocenění eventuelně věcná odměna udělená ředitelem
Za provinění proti řádu DM nebo za závažné zaviněné porušení školního řádu může být
uloženo:
1) podmíněné vyloučení z DM
2) vyloučení z DM
IX. Organizace stravování:
Žáci ubytovaní na DM mají povinnost odebírat celodenní stravu. V jídelně jsou žáci povinni
dodržovat provozní řád školní jídelny a zásady slušného stolování, stravu z jídelny nevynášet.
Strava je odebírána prostřednictvím identifikačního čipu, jehož používání je popsáno ve
"Směrnici pro používání bezstravenkového systému pro výdej stravy ve školní jídelně".
V případě, že žák nemůže jídlo z vážných důvodů odebrat, je povinen (zákonný zástupce)
stravu odhlásit.
Stravování zajišťuje školní kuchyně s jídelnou.
 snídaně je od 7:00-7:30 hod.
 oběd 11:45-12:30 hod.
 večeře je od 17:00 - 17:45 s možností objednání II. večeře.
Pitný režim žáků je zajišťován nápoji ve ŠJ, zásobování pitnou vodou a nápoj. automatem na
teplé nápoje. Stravování žáků na odloučených pracovištích zajišťují tato pracoviště vč.
pitného režimu.
X. Úhrada nákladů:
Před nástupem na DM složí žák (zákonný zástupce) zálohu dle aktuálního ceníku školy pro
úhradu nákladů ubytování a stravy měsíce září.
Úhrada nákladů se dále provádí do 25. dne měsíce pro měsíc následující!
V případě, že platba na následující měsíc v termínu neproběhne, buse ubytování žáka na
domově mládeže od následujícího měsíce ukončeno.
Výše měsíční úhrady se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci, není-li
organizací výuky upraveno jinak.
Mikroklima na DM je zajišťováno podle platných norem, na domově byla provedena
rekonstrukce obvodového pláště a otvorových výplní, teplota je regulována ventily
s termostatickými hlavicemi.

V Hněvkovicích 2. září 2019
Schváleno pedagogickou radou dne 2. září 2019 s účinností od tohoto data.

..............................................
Ing. Josef Liška, v.r.
ředitel školy
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