Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112

Vnitřní řád domova mládeže

Umísťování a vylučování žáků
1. Na umístění v DM nemá žák právní nárok.
2. Přihlášku do DM podávají žáci, v případě jejich nezletilosti zákonný zástupce.
3. Umístění na DM neplatí pro následující školní roky, na každý nový školní rok je třeba
podat novou přihlášku.
4. Z DM se během roku propouštějí žáci:
- požádá-li o ukončení pobytu v DM písemně zletilý žák (jeho zákonný zástupce) vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce. Na pozdější datum žádosti nebude brán
zřetel a ubytovanému se rezervuje místo na příští měsíc. S tím souvisí i záloha na
ubytování, ta bude vyúčtována a nebude vrácena. Teprve další měsíce již účtovány
nebudou.
- neplatí-li žák příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním po dobu dvou
měsíců bez závažných důvodů
- bylo-li žákovi povoleno přerušení studia
- bylo-li žákovi uloženo výchovné opatření (vyloučení z domova mládeže).
Ubytování žáků
1. Ubytování na DM je v provozu jen ve dnech školního vyučování, víkendy a volné dny
jsou odjezdové. Víkendy a volné dny slouží k pronájmu DM.
2. Výše příspěvku za ubytování žáků činí 1.400,- Kč měsíčně a nemění se ani v
případě, že žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci, na které
připadá vyučování.
3. Úhrada ubytování se platí měsíčně předem - formou zálohy a provádí se inkasem.
4. Záloha na klíče činí 200,- Kč, bude vrácena na konci roku při odevzdání klíčů.

Režim dne:
6.30 hod.
7.00 hod.
7.30 hod.

- budíček - osobní hygiena, větrání a úklid pokojů
- výdej snídaně a svačiny ve školní jídelně
- odchází žáci do školy
- pro žáky gymnázia ubytované v DM je otevřen průchod ve II. patře
- ráno od 6.45 do 7.50 hod. pro odchod do školy
- odpoledne od 12.00 do 16.00 hod. pro příchod žáků ze školy

Do 18.00 hod. - osobní volno
Od 18.00 hod. - povinná přítomnost všech žáků na DM a výdej večeří ve školní jídelně.
Od 19.00 - 20.30 hod. - povinné studium.
Od 20.30 - 21.30. hod. - osobní volno
Od 21.30 - 22.00 hod. - osobní hygiena a příprava na večerku
Od 22.00 – 6.30 hod. - večerka, noční klid.

K režimu dne
Povinná studijní doba je doba určená k přípravě na vyučování. Na pokojích i v celé budově
musí být po tuto dobu dodržován klid. Ten průběžnou kontrolou zajistí službu konající
vychovatel/ka. Žáci, kteří nejsou na vycházce nebo se neúčastní některé řízené zájmové
činnosti, musí být po uzavírací hodině, tj. v 18.00 hod., přítomni na DM. Službu konající
vychovatel/ka provádí rovněž kontrolu žáků na pokojích před večerkou a při budíčku.

Vycházky
Žák může požádat o individuální vycházku jeden den v týdnu dle vlastního výběru v zimním
období a dva dny v týdnu v letním období.
 žáci od 15 – 18 let: od 19.00 – 21.00 hod.
 žáci starší 18 let:
od 19.00 - 21.30 hod. (nesmí narušovat večerku)
Právo na vycházky žák ztrácí:
 při jejich zneužívání
 při pozdním návratu z vycházky
 při porušování vnitřního řádu
Příjezdy na DM:
 v neděli od 18.00 - 22.00 hod.
 v pondělí ráno do 7.45 hod.
 v pátek je provoz do 15.30 hod.
Pravidla pro vstup do DM, dodržování pravidel bezpečnosti:





žák se před vstupem do DM ohlásí přes videotelefon službě
služba provede kontrolu příchozího a dálkově mu otevře vstupní dveře
žák neponechává pootevřené dveře
je nepřípustné vpouštět do budovy DM cizí osoby
Požadavky na udržování pořádku:

 Veškeré lůžkoviny se ukládají každé ráno do skříňky a postel se upraví. Výměna
ložního prádla je jednou za 14 dní.
 Žák je povinen umožnit pravidelný dopolední úklid přiděleného pokoje, nenechává
ležet žádné osobní věci na podlaze a sám se rovněž podílí na úklidu dle pokynů
vychovatele/vychovatelky.
 V pokojích se utírá prach, zametá, zachovává celkový pořádek a pravidelně vynáší
koš s odpadky.

 Je zakázáno jakékoli přemisťování nábytku na pokojích bez souhlasu vychovatelů.
 Žák dbá na vypínání elektrických spotřebičů a světel a neponechává je připojené k
síti v době své nepřítomnosti. Hospodárně nakládá s elektrickou energií a vodou.
 V koupelně musí udržovat čistotu, odnášet své osobní věci a stírat (vytírat) mokrou
podlahu.
 V kuchyňkách udržovat pořádek a čistotu (neodkládat mytí použitého nádobí, umyté
nádobí uklízet do kuchyňské linky, neskladovat zbytky jídla, udržovat v čistotě
elektrické spotřebiče atd.)
 Ledničky musí udržovat v čistotě, nepřechovávat prošlé a zkažené potraviny.
 Před víkendovým ubytováním si žák sklidí veškeré své osobní věci a zamkne do
skříněk, své lůžkoviny uloží do peřiňáku (ubytovaní obdrží náhradní lůžkoviny,
včetně povlečení). Po ukončení pronájmu je vždy proveden celkový úklid DM
uklízečkou.

Povinnosti žáků:
 Žák dodržuje vnitřní řád DM.
 Řídí se pokyny vychovatelů. Žák má povinnost hlásit vychovatelce nebo vychovateli
příchod do DM a odchod z něj (a to i v odpoledních hodinách).
 Dodržuje zásady slušného chování, dbá práv ostatních.
 Svědomitě se připravuje na vyučování.
 Chrání zdraví své i svých spolužáků.
 Dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy. Na DM nelze
manipulovat s otevřeným ohněm - obsahuje také zapalování svíček a vonných tyčinek.
 Na všechny žáky se vztahuje zákaz KOUŘENÍ (platí též pro elektronické cigarety) v
prostorách DM i kolem celé školní budovy.
 Zdraví škodlivé látky žák neužívá, nepřechovává a nedistribuuje jak v prostorách DM, tak i
mimo DM. V případě podezření na požití alkoholu se žák podrobí orientační dechové
zkoušce.
Prevence sociálně patologických jevů zahrnuje komplexní uplatnění dostupných
prostředků, to je vzdělávání vychovatelů, spolupráce s rodiči a učiteli na školách a
přitažlivé vyplnění volného času ubytovaných.
Důraz je kladen na tyto sociálně patologické jevy:






užívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy)
šikana, vandalismus
záškoláctví
kriminalita
nevhodné stravování (anorexie, bulímie)

V souvislosti s takovými jevy je možná spolupráce s metodiky prevence a
výchovnými poradci jednotlivých škol ubytovaných žáků.

 Žák nenosí do DM cenné předměty a vyšší finanční částky a takové věci, které by mohly být
nebezpečné zdraví a životu. V případě potřeby je možné uložit si cenné věci a peníze na
vychovatelně.
 Při příchodu na DM se žák přezuje do domácí obuvi (ne sportovní obuv) v přízemí budovy.
Boty ukládá do přiděleného botníku. Za nepříznivého počasí (z důvodu sušení) lze vzít obuv
na pokoj, ale obouvat se musí žák vždy až u botníků.
 Na snídaně a večeře chodí žák rovněž v domácí obuvi.
 Na DM chodí žák slušně, vhodně a čistě oblečen.
 Žák udržuje čistotu a pořádek ve svých osobních věcech na pokoji a pomáhá při udržování
pořádku ve všech přístupných prostorách DM.
 Žák je povinen chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících a svým chováním a
jednáním předcházet jeho zničení nebo zcizení.
 Žák šetří zařízení DM, chrání jej před poškozením a šetrně zachází se zapůjčenými
předměty. Úmyslně či z nedbalosti způsobenou škodu na zařízení uhradí (v plném rozsahu)
zákonný zástupce žáka.
 Žák je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce nebo vychovateli jakékoliv závady na
zařízení, všechny mimořádné a nebezpečné události, kterých je svědkem (požár, únik vody
apod.).
 Žák dbá na soukromí spolužáků, nezdržuje se na cizím pokoji, výjimečný pobyt může být
povolen pouze po dohodě s vychovatelkou nebo vychovatelem.
 Při odchodu z pokoje je nutné vždy pokoj uzamknout. Současně není dovoleno se na pokoji
z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví zamykat zevnitř a znemožnit vstup vychovatelce
nebo vychovateli.
 Mimořádný odjezd během týdne do místa trvalého bydliště či jinam doloží žák písemnou
žádostí rodičů (zákonného zástupce) - nejlépe do průkazu žáka. Žáka může rodič (zákonný
zástupce) omluvit také e-mailem a to alespoň 1 den předem, ne telefonicky.
 Navštěvuje-li žák jakékoliv zařízení pro zájmovou činnost, oznámí to vychovatelce nebo
vychovateli. Nezletilí žáci přinesou písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce).
 Své onemocnění oznámí žák, vychovatelce nebo vychovateli či službě. Nemocný žák je
povinen co nejdříve opustit DM a léčit se doma. Pobyt nemocných žáků v DM není z
důvodů ochrany zdraví ostatních ubytovaných dovolen.
 V případě, kdy žák nepřijede na DM, oznámí rodiče (telefonicky) nejpozději do doby
obvyklého příjezdu jeho nepřítomnost.
 Pokud se žák nedostaví na DM a nebude řádně omluven, budou rodiče (zákonní zástupci) o
jeho nepřítomnosti informováni e-mailem.
 Datum a čas příjezdu, odjezdu nezletilého žáka je zaznamenáván vychovatelem do průkazu
žáka, ve kterém je rodič (zákonný zástupce) každý týden po příjezdu žáka domů povinen
toto zkontrolovat a podepsat.
 Svou nepřítomnost a mimořádný odjezd jsou povinni oznámit i plnoletí žáci.
 Je přísně zakázáno vyklánění se z oken a sedání na okenních parapetech a také vyhazování
různých předmětů, vylévání vody a pokřikování.
 Vlastní výzdoba pokojů je regulovaná a vymezená - nepolepuje se nábytek, dveře, stěny.

 Žák používá pouze elektrické spotřebiče DM, výjimku tvoří feny, kulmy, holicí strojky,
budíky, rádia, CD přehrávače, PC - ovšem s atestem revizního technika - ubytovaný je
povinen používat pouze odzkoušené přístroje!

Pravidla pro používání rádia, CD přehrávače, PC:
- mohou být používány do 21.30 hod. a to tak, aby nerušily ostatní ubytované. V případě, že
rádio, CD přehrávač, PC ostatní vyrušuje, je majitel povinen spotřebič vypnout (především v
době přípravy na vyučování). V době přípravy na vyučování není dovoleno sledovat filmy
atd.
 Žák má povinnost ve 22.00 hod. (večerka) mít připravené lůžkoviny, noční oblečení,
zhasnuté stropní světlo, vypnuté rádio i mobil. Telefonování v době nočního klidu se
považuje za rušení nočního klidu a porušení vnitřního řádu. Za případné poškození či ztrátu
povoleného elektrické spotřebiče a také mobilu nenese DM odpovědnost.
 Žák má povinnost ctít svobodu a práva druhých, tolerovat zejména potřebu soukromí a
klidu. Po večerce, před budíčkem a dalším čase klidu nerušit ostatní ubytované.

Práva studentů





Podílet se na kulturní, společenské a sportovní činnosti.
Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM.
Používat přidělený pokoj a společenské prostory DM.
Využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky.
Stravování

 Stravování je nedílnou součástí ubytování v domově mládeže.
 Výjimku ze stravování povoluje ředitelka školy pouze v případě velmi vážné nemoci na
základě písemné žádosti zákonných zástupců doložené lékařským potvrzením.
 Výdej stravy:
Snídaně, svačina: 7.00 - 7.30 hodin
Večeře: 18.00 – 18.30 hodin
 Doplňkové jídlo (2. večeře) je poskytována, pokud je požaduje nadpoloviční většina
zákonných zástupců nezletilých žáků nebo zletilých žáků (blíže vyhláška č.108/2005 Sb., o
školním stravování).
 Snídaně a večeře se vydávají a konzumují ve školní jídelně (vychovatel/vychovatelka v tuto
dobu zajišťuje dohled nad žáky).
 Příspěvek na náklady spojené se stravováním se hradí k 20. dni předchozího měsíce. Bližší
informace k platbám a odhlašování – viz Souhlas s inkasem.
Výchovná opatření

Za vzorné chování, vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity nebo za mimořádný čin
ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění.
1. Individuální ústní pochvala vychovatelem.
2. Ústní pochvala ředitele nebo vedoucího vychovatele před všemi ubytovanými žáky.
3. Písemná pochvala ředitele nebo vedoucího vychovatele.
Proviní-Ii se žák proti vnitřnímu řádu DM, je možno mu podle závažnosti provinění uložit některá z
těchto výchovných opatření.
1. Napomenutí vyslovené vychovatelem.
2. Podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou.
3. Ukončení ubytování v DM.
Hrubé slovní a fyzické útoky vůči zaměstnancům DM nebo školy se vždy považují za zvlášť
závažné porušení vnitřního řádu.
Výchovná opatření se oznamují třídnímu profesorovi, písemně rodičům a zaznamenávají se do
osobního spisu žáka.

Závěrečná ustanovení
Znalost vnitřního řádu DM je povinností každého žáka a každý žák je povinen se jím řídit. Neznalost
řádu DM žáka před následky z jeho nedodržování neomlouvá.
Vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované žáky i jejich zákonné zástupce.

V Českém Krumlově, dne 01. 09. 2018

PaedDr. Hana Bůžková v.r.
ředitelka školy a DM

