STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ POTRAVINÁŘSKÉ
Libušská 320/111, Praha 4 - Písnice

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Na základě § 28 a § 30 zákona č.561/2004 Sb., je vydán vnitřní řád, který upravuje provoz
a vnitřní režim DM
Domov mládeže SOUp
U bazénu 271/2
142 00 Praha 4
IZO 110 016 696
IČ 00639214
Tel. 261 911 797, 261 910 116, 736 773 178
Odpovědná osoba: zástupce ředitelky pro mimoškolní činnost
Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a vyhláška č.108/2005 Sb., o
školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních definuje, že DM
poskytuje žákům středních škol a studentům VOŠ ubytování, výchovně vzdělávací činnost
navazující na výchovně vzdělávací činnost SŠ a VOŠ (§ 2).
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Zřizovací listina v předmětu činnosti zahrnuje hospodářskou činnost ve znění – poskytování
ubytovacích služeb v rozsahu živnosti volné. Na základě ŽL ze dne 13.9.2007
Č.j.:ŽO/U8198/27/Ším. V případě volné lůžkové kapacity je poskytováno ubytování za úplatu,
finanční částka je poukazována na účet 40136041/0100 KB Praha 4.
Komerční ubytování nesmí narušovat výchovné působení DM.
Ubytování je poskytováno na základě smlouvy a za předpokladu respektování Vnitřního řádu DM.
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1. Základní ustanovení
-

Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších
odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací
činnost středních škol a vyšších odborných škol
tento vnitřní řád vychází z § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních č. 108/2005 Sb. a
vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory. Žáci se ubytovávají
v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku. O umístění žáka nebo studenta
do DM se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonných zástupcem, zletilým žákem
nebo studentem. Přihláška se podává na každý školní rok.

2. Práva a povinnosti ubytovaných žáků
a/ Žák a student má právo
- používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného
žákům a studentům
- na dny pracovního klidu odjíždět k rodičům (existence výjimek např. ve dnech vedlejších
prázdnin – službu zabezpečují vychovatelé)
- vycházky stanovené denním režimem
- používat veškeré zařízení DM určené pro žáky a studenty při dodržování provozního
řádu DM
- využívat nabídky zájmové činnosti organizované v DM, navštěvovat i mimo dobu osobního
volna zájmové útvary organizované jinými institucemi (sportovní oddíly, kulturní akce
apod.)
- za stanovenou úhradu používat vlastní elektrospotřebiče napájené ze sítě
- přijímat návštěvy v návštěvní místnosti DM do 20.00 hod.
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b/ Žák a student je povinen
-

dodržovat pokyny ustanovení tohoto vnitřního řádu a řídit se pokyny pracovníků DM
zachovat pravidla občanského soužití (pozdrav, slušné požádání, poděkování), slušně
vystupovat na veřejnosti, respektovat práva spolubydlících
jednat čestně a vždy mluvit pravdu
udržovat pořádek a čistotu v osobních věcech, pokoji i příslušenství, v celém objektu DM a
jeho okolí
šetřit zařízení DM, energie, vodu a racionálně nakládat s potravinami
škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti (poškození nábytku, dveří, malby, výzdoby,
ztracené klíče apod.) uhradit v plném rozsahu
nerušit spolubydlící zvoněním nebo používáním mobilního telefonu v době od 22.00 do
6.30 hodin
odjíždět každý pátek k rodičům
zachovávat základní hygienická pravidla, dbát o svůj zevnějšek a vhodné oblečení
účastnit se podle rozpisu úklidu kolem DM
ohlásit své onemocnění nebo úraz neprodleně vychovateli a řídit se jeho pokyny. Nemocní
žáci a studenti odcházejí k lékaři, který jim návštěvu a onemocnění potvrdí v omluvném
listu. Žáci odjíždějí k zákonným zástupcům. V DM není povolen pobyt nemocných žáků
dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících a protipožární
předpisy
při podezření z požití alkoholu nebo užití návykové látky se podrobit zkoušce na přítomnost
uvedené látky

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců
a/ zákonný zástupce má právo
-

být informován o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti žáka nebo studenta
mít možnost se seznámit s dokumenty DM, které s výchovně vzdělávací činností v DM
souvisí (Vnitřní řád DM) a režim dne
po dohodě a doprovodu vychovatele být vpuštěn do ubytovacího prostoru žáka a studenta

b/ zákonný zástupce má povinnost:
-

v přihlášce do DM uvést pravdivé údaje, které souvisí se zdravotním stavem žáka nebo
studenta
spolupracovat s pedagogickými pracovníky v případě řešení závažných výchovných
problémů
informovat předem o nepřítomnosti žáka nebo studenta (nemoc, rodinné důvody apod.)
hradit pravidelně platby za služby DM
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4. Provoz a vnitřní režim
Ubytování:
- ubytování se poskytuje na dobu školního roku
- provoz domova se přerušuje ve dnech, kdy se nevyučuje a v obdobích školních prázdnin
- v odůvodněných případech může ředitelka SOUp určit provoz domova i ve dnech, kdy se
nevyučuje
- provoz DM:
neděle – od 19.00 do 22.00 hod. pro příjezdy do DM.
pátek – do 15.00 hod. pro odjezdy domů
Případné výjimky po domluvě s vychovateli
Režim dne:

7,00 – 8,00 hod.

Hlášení změny režimu službě, vykonávajícímu vychovateli, návštěva lékaře
V dopoledních hodinách, pozdní odchod do školy, zaspání, nevolnost, nemoc
nebo odjezd domů apod.

8,00 – 14,00 hod.

Kontrola pokojů

14,00 – 18,00 hod.

Zájmová činnost, vycházky, studium nebo jiné plánované zaměstnání
s vychovateli

18,00 – 21,00 hod

Osobní volno, studium, schůzky výchovných skupin, zájmová a výchovně
vzdělávací činnost

21,00 – 21,30 hod.

Osobní hygiena, příprava na noční klid

22,00 hod

Noční klid (zhasnutí světel na pokojích, další provoz pouze na studovně
po domluvě s vychovatelem)

-

žáci/ studenti ubytovaní na DM jsou povinni dodržovat režim dne, který je základem
dobrého soužití všech ubytovaných. V době po 20.00 hodině je nutné zachovávat v celém
DM klid. V této době není dovoleno pouštět hlasitě hudbu nebo filmy.
Přípravu do školy si žáci provádí sami
Na DM není stanovena pevná studijní doba
V době osobního volna a vycházek mimo DM včetně doby přesunu do školy a ze školy se
dohled ze strany DM k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků nevykonává a DM
nenese za jejich úkony právní odpovědnost
Žáci/studenti, kteří se vrací z vycházky po večerce, musí zachovat noční klid a nesmí rušit
spolubydlící
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5. Výchovná opatření
Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností může být žákovi nebo studentovi udělena
pochvala nebo jiné ocenění:
-

ústní pochvala vychovatele
ústní pochvala ředitele
věcná odměna

Pokud žák nebo student porušuje méně závažným způsobem řád domova může být uděleno
-

napomenutí vychovatele

Pokud žák nebo student porušuje řád domova závažnějším způsobem, udělí se mu podle
vážnosti provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 odst. 1
zákona č.561/2004 Sb.
-

důtka udělená ředitelem DM
podmíněné vyloučení žáka nebo studenta z DM se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho
roku
vyloučení žáka nebo studenta z DM

Okamžité vyloučení žáka nebo studenta z ubytování bez předchozích kázeňských opatření
- za přechovávání, užívání a distribuci drog a alkoholických nápojů
- za šikanování spolubydlících
- za svévolné poškozování vybavení DM
- tato opatření se vztahují a jsou závazné i pro ubytované na smlouvu

6. Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a studentů, ochrany majetku DM
Žákům a studentům není dovoleno:
- držení, distribuce, užívání návykových látek a vstup do DM pod jejich vlivem
- pití, donášení a přechovávání alkoholických nápojů a vstup do DM pod jejich vlivem
- kouření ve vnitřních prostorách DM
- jakékoliv projevy snižování lidské důstojnosti, šikana, kyberšikana, omezování osobní
svobody, fyzické napadání, projevy rasové nesnášenlivosti a týrání ostatních žáků a studentů
- hraní karet a ostatních her o peníze, vyklánění a pokřikování z oken
- v osobních volnu provozovat činnosti ohrožující jejich zdraví a život
- nechávat v době nepřítomnosti v pokoji a v době nočního klidu zapnuté elektrospotřebiče
(počítač, rádio…). Z bezpečnostních důvodů vychovatel zapnuté elektrospotřebiče vypne.
Za případně vzniklé škody nenese DM zodpovědnost
- provádění zásahů na elektrických, telefonních a rozhlasových zařízeních, ústředním topení,
inventáři pokojů a společenských místností
- používání vlastních elektrických tepelných spotřebičů (ponorné vařiče, varné konvice,
pájky, žehličky apod.). Žehlení je povoleno jen v místnosti k tomu určené
- neoprávněné připojování k počítačové síti DM a její porušení
- pořizování kopií klíčů od pokojů
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-

uzamykání pokojů v době jejich přítomnosti v nich ( z důvodu bezpečnosti, výchovné a
kontrolní činnosti má výchovný pracovník kdykoliv přístup do pokojů DM )
zákaz ponechávat klíč od pokoje z vnitřní strany zámku
přemísťování nábytku na pokoji
lepení nebo přibíjení výzdoby na nábytek nebo na stěny
odkládání věcí na venkovní parapety
přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií, výbušnin a provádění
jakýchkoliv chemických pokusů, přechovávání zvířat a používání otevřeného ohně
vzájemné navštěvování chlapců a dívek v pokojích
přijímání cizích návštěv v pokojích (pouze v návštěvní místnosti)
kontrola dodržování uvedených ustanovení je prováděna pedagogickými pracovníky
zpravidla v přítomnosti žáka nebo studenta. Při opodstatněném podezření z jejich závažného
porušení lze kontrolu provést i bez jejich přítomnosti.

7. Závěrečná ustanovení
-

znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka a studenta a tito jsou povinni se jím
důsledně řídit
vnitřní řád je v DM vyvěšen na veřejně přístupném místě a je k dispozici na internetových
stránkách SOUp www.soup-pisnice.cz
neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka a studenta neomlouvá
žák a student stvrzuje svým podpisem seznámení s ustanovením Vnitřního řádu DM a jeho
dodržování

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2016 a je uložen v sekretariátu SOUp a
zveřejněný na webových stránkách školy.

V Praze dne 1.9.2016

Ing. Milada Valentová
ředitelka SOUp
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8. Aktuální příloha vnitřního řádu pro školní rok 2016/2017
Všichni žáci a studenti jsou ubytováni v pokojích, které jsou zařazeny do 1. kategorie.
Výše úhrady za ubytování, její splatnost a podmínky úhrady jsou stanoveny – viz níže.
Ceny stanovené za ubytování:
1.000,-Kč/měsíc pro žáky SOUp
1.600,-Kč/měsíc pro ostatní studenty
2.100,-Kč/měsíc ubytovaní na smlouvu
Výše úplaty se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním
měsíci (úplata se snižuje podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb. při ubytování jen v části
kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole).
Platební podmínky pro ubytování:
Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet číslo 40136041/0100 Komerční banka.
Variabilní symbol přiděluje hospodářka školy. Úplatu lze provést i v hotovosti v pokladně školy.
Před nástupem k ubytování je splatná tzv. povinná záloha na ubytování, kterou tvoří
úplata na 2 měsíce. Hradí se v plné výši.
Úplata za ubytování na měsíc následující je splatná do 15. dne předchozího kalendářního měsíce.
Úhrada nákladů za ubytování se provádí zálohově na další měsíc.
Jestliže plátce opakovaně (po dva měsíce) neuhradí úplatu může ředitelka po předchozím
upozornění plátce rozhodnout o okamžitém ukončení ubytování žáka v DM.
Další poplatky:
5,- Kč/ měsíc - za používání vlastních elektrospotřebičů (vysoušeč vlasů, kulma, žehlička na vlasy,
holicí strojek, mobilní telefon s nabíječkou)
20,-Kč/měsíc – za používání vlastního počítače a notebooku
300,-Kč/měsíc – připojení k internetu
Vlastní elektrické spotřebiče žáků, studentů musí mít doklad o revizi od oprávněné osoby:
a/ doklad přiveze žák, student
b/ revizi provede za poplatek 20,-Kč za elektrospotřebič v měsíci září v DM přizvaný revizní
technik
Tyto platby budou hrazeny v hotovosti v pokladně SOU potravinářského.
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