ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA,
NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace
DOMOV MLÁDEŽE, Hoblíkova 14, Nový Jičín
telefon: 739 028 955

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat veškerá ustanovení
Vnitřního řádu Domova mládeže.

I.
Základní ustanovení
Domov mládeže (dále jen DM) je školským výchovně vzdělávacím zařízením. Jako
rovnocenná součást výchovně vzdělávacího procesu zabezpečuje žákům výchovně –
vzdělávací činnost, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti v DM navazuje na
obsah výchovně vzdělávací práce středních škol. Vnitřní řád DM upravuje způsob a
organizaci života žáků v DM.
Výchovně vzdělávací a organizační činnost v DM zajišťuje vychovatel a dva asistenti
pedagoga.
Ubytování vzniká uzavřením Smlouvy o ubytování v domově mládeže mezi
Odborným učilištěm a Praktickou školou, Nový Jičín, příspěvková organizace (dale jen OU a
PrŠ) a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Uzavření smlouvy se považuje za
rozhodnutí o přijetí k ubytování k datu ve smlouvě uvedeném. Pobyt v DM je ukončen
uplynutím doby platnosti Smlouvy o ubytování nebo z důvodů ve smlouvě uvedených. V
průběhu školního roku může být ukončeno žákovi ubytování na DM, pokud:
- zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně požádá o ukončení ubytování na DM
- žák přestane být žákem střední školy,
- zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování nebo
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
termín úhrady,
- žák je vyloučen z DM.
O výši měsíční úhrady za ubytování v DM rozhodne ředitel OU a PrŠ v souladu s příslušnými
právními normami. Výše úhrady se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v
měsíci.
Žáci mohou být ubytováni v DM pouze v případě, že mají v daném termínu zaplacený
poplatek za ubytování a stravování v DM. V případě, že žák (zákonný zástupce) neprokáže
zaplacení tohoto poplatku, bude mu pobyt v DM ukončen k prvnímu dni nezaplaceného
měsíce. Žák má povinnost předložit doklad o zaplacení ke kontrole bez vyzvání.
Ubytování žáků v DM je nepřetržité během celého školního roku, tzn., že nelze přerušit
placení poplatku za ubytování. Tento bod se vztahuje na ukončení ubytování.
DM může poskytovat ubytování pro veřejnost – ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování

(ubytovaní žáci toto umožní vždy po předchozí informaci od pedagogických pracovníků DM).

II.
Práva a povinnosti ubytovaných žáků
Ubytovaný žák má právo:
- užívat přidělené ubytovací prostory s příslušenstvím, zařízení DM určené pro
mimoškolní činnost a další prostory určené pro ubytované žáky,
- účastnit se se souhlasem vychovatele zájmové činnosti, kulturních,společenských,
sportovních a jiných akcí pořádaných DM nebo jinými organizacemi,
- cennější předměty a finanční hotovost uložit do úschovy k vychovateli,
- obracet se na výchovné pracovníky DM v případě osobních, školních nebo jiných
problémů či požadavků.
Ubytovaný žák je povinen:
- dodržovat veškerá ustanovení Vnitřního řádu DM, Smlouvy o ubytování v DM a
všech platných právních norem,
- respektovat pokyny výchovných pracovníků DM,
- respektovat práva ostatních ubytovaných žáků, chovat se k nim vstřícně a ohleduplně
- na vyzvání vychovatele DM se podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v
organismu,
- umožnit výchovným pracovníkům kontrolu pokojů,
- šetřit majetek DM a OU a PrŠ, chránit svůj majetek před odcizením a poškozením,
- šetřit vodou, elektřinou, čistícími prostředky a pomůckami, v topném období větrat
oknem pouze krátce atd.,
- pokud není v pokoji nikdo přítomen uzamknout pokoj a klíč odevzdat vychovateli,
- případnou škodu, kterou v DM způsobí, uhradit v plné výši,
- udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v pokojích i dalších prostorách
DM a jeho okolí, zodpovídá za týdenní úklidovou službu dle rozpisu,
- dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví – při sprchování, úklidu
pokojů, na schodišti (nepoužívat zábradlí ke klouzání), na chodbách, ve společenských
místnostech, nevyklánět se z oken atd.,
- dodržovat zásady požární ochrany – ohlašování požáru, první pomoc, nepoškozovat
hydranty, hasicí přístroje (plomby atd.), různá označení únikových východů, pokojů
atd.,
- dodržovat hygienické předpisy – ukládání potravin, mytí použitého nádobí, udržování
čistoty na kuchyňských linkách na chodbách v 1.a 2. patře DM,
- dodržovat bezpečnost při používání el. spotřebičů, které jsou majetkem DM –
žehlička, varné konvice, mikrovlnná trouba, stolní lampičky atd.,
- ihned ohlásit vychovateli každou skutečnost, která by mohla vést k ohrožení zdraví,
života nebo majetku jeho nebo ostatních ubytovaných žáků,
- ihned ohlásit vychovateli každé zranění, které si způsobí,
- v případě onemocnění ohlásit tuto skutečnost vychovateli a odjet do domácího léčení
- informovat DM o změně zdravotního stavu nebo jiných závažných skutečnostech
(změna tel.čísla, změna bydliště apod.), u nezletilého žáka tak učiní zákonný zástupce
nezletilého žáka,
- pravidelně se připravovat na vyučování,
- po skončení vyučování jít přímo na DM a příchod ohlásit vychovateli, každý další
odchod z budovy DM a příchod na DM hlásit vychovateli osobně,
- každou nepřítomnost v DM předem ohlásit vychovateli, u nezletilých žáků tuto
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skutečnost oznámí zákonný zástupce nezletilého žáka, a to písemně nebo telefonicky,
případné mimořádné odjezdy z DM oznámit vychovateli, u nezletilých žáků tuto
skutečnost oznámí zákonný zástupce nezletilého žáka, a to telefonicky v časovém
předstihu tak, aby mohl vychovatel rozhodnout o povolení (nepovolení) tohoto
odjezdu,
při odchodu a příchodu na DM zavírat hlavní vchodové dveře,
ve svém osobním volnu, které tráví mimo budovu DM dodržovat veškerá pravidla
bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví, protože v tuto dobu vychovatel za nezletilého–
zletilého žáka neodpovídá,
každý den sledovat informace na nástěnce v 1.poschodí DM,
oznámit důvod nepřítomnosti na DM, u nezletilého žáka tak učiní zákonný zástupce
nezletilého žáka – pokud tak neučiní do 1 měsíce, ztrácí nárok na ubytování a jeho
osobní věci budou vystěhovány a předány k likvidaci,
před ukončením ubytování na DM, u nezletilého žáka zákonný zástupce nezletilého
žáka – domluvit s vychovatelem termín ukončení pobytu na DM, vyrovnat platby za
ubytování a stravování, vyplnit a odevzdat odhlášku z DM, vystěhovat všechny své
věci z DM, předat svěřený inventář, ložní prádlo a klíče od pokoje a schránky na boty.

Ubytovaným žákům je zakázáno:
- donáčet do DM, přechovávat a požívat v DM alkoholické nápoje, omamné nebo
zdraví škodlivé látky, přísně zakázán je rovněž příchod do DM pod vlivem uvedených
látek,
- kouřit ve všech prostorách DM i školy, rovněž v přilehlém okolí DM a školy,
- přechovávat v DM nebezpečné látky, jako např. třaskaviny, včetně tzv. zábavné
pyrotechniky, výbušniny, zbraně, náboje, chemikálie apod.,
- kopírování (výroby) jakýchkoliv klíčů, které jsou majetkem OU a PrŠ a DM,
- na pokoji se zamykat,
- používat v DM jakékoliv vlastní elektrospotřebiče, vyjímku tvoří vnitřní směrnice ze
dne 1.9.2007 se kterou je každý žák seznámen,
- využívat spolužáků k osobním posluhám, dopouštět se zastrašování, vydírání nebo
jiného nátlaku, ať už fyzického nebo psychického,
- bez souhlasu vychovatele opouštět DM,
- vstupovat do jiného pokoje, než na kterém je žák ubytován, i do všech dalších prostor
DM, s vyjímkou společenských prostor určených pro ubytované žáky,
- pořizovat v DM jakékoliv obrazové záznamy, jako jsou fotografie, videonahrávky
apod.,
- přemísťovat inventář a zařízení DM, provádět jakékoliv úpravy, zásahy nebo jinou
manipulaci v elektroinstalaci, vodoinstalaci, v topení apod.,
- hrát hazardní hry o peníze nebo cenné předměty,
- koupání mimo koupaliště a všude tam, kde není zřízena záchranná služba (plavčík),
- chovat v DM jakékoliv zvíře,
- vodit cizí osoby na školní dvůr, do budovy školy, na Domov mládeže, na dvůr domova
mládeže a okolí DM, vyjímku tvoří rodiče a rodinní příslušníci ubytovaných žáků.

III.
Hygienické zásady
Ubytovaný žák je povinen:
- mít své vlastní hygienické potřeby, plnit požadavky osobní hygieny a hygieny
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prostředí,
se při vstupu do budovy přezout do domácí obuvi, a venkovní obuv odložit do
přidělené uzamykatelné schránky,
ke každé činnosti používat přiměřený úbor, po DM se pohybovat výhradně v domácí
obuvi,
mimo noční klid mít ustlané lůžko, lůžkoviny mít ustlané na jedné straně lůžka, celé
lůžko přikryto denním přehozem,
mít lůžkoviny vždy řádně povlečeny,
provádět výměnu lůžkovin vždy v termínu určeném vychovatelem, v případě potřeby i
kdykoliv jindy,
ukládat odpadky do určených nádob, které pravidelně vynáší,
použité nádobí ihned umýt,
ohlásit vychovateli každé, byť podle jeho názoru bezvýznamné poranění, pokud se
jedná o výskyt infekčního onemocnění apod. postupuje se v úzké součinnosti s
Městskou hygienickou stanicí a dalšími příslušnými institucemi,
v případě, že se cítí nemocen, ohlásit ihned tuto skutečnost vychovateli, který
zabezpečí další postup – nemocný žák odjíždí podle možnosti z DM ihned (s vědomím
vychovatele a zákonných zástupců u nezletilého žáka ) do domácího ošetření.

Ubytovaným žákům je zakázáno:
- vhazovat do toaletních mís odpadky, hygienické potřeby a užívat jiný než toaletní
papír,
- na WC a v koupelně ukládat jiné potřeby než hygienické,
- ukládat v koupelně nádobí nebo pomůcky určené k manipulaci s potravinami,
- na pokojích ukládat potraviny podléhající časem zkáze.
Ubytovaný žák má právo :
- na nerušený odpočinek v době nočního klidu v trvání min.8 hod.,
- klid při přípravě na vyučování,
- požádat vychovatele, který má noční službu o studium po večerce.

IV.
Stravování žáků
Žáci ubytovaní v DM mají možnost se celodenně stravovat. Organizace a rozsah školního
stravování a úplata za školní stravování se řídí vnitřními organizačními směrnicemi,
vycházejícími z platných právních norem.
V jídelně se žák řídí pokyny výchovných pracovníků, organizačním řádem výdejny stravy a
Vnitřním řádem domova mládeže. Připomínky ke kvalitě stravy, jejímu množství apod.
podává žák ihned na místě vychovateli.
Odhlašování stravy jsou žáci povinni sami ohlásit vychovateli.
Žáci mají zakázáno vynášet jídlo ze školní jídelny.

V.
Týdenní provoz
Týdenní provoz v DM začíná příjezdem v pondělí od 6.00 do 8.00 hod., (příjezd v neděli je
možný pouze při minimálním počtu deseti žáků, kteří budou tuto možnost využívat) a končí

odjezdem v pátek od 13.00 do 15.00 hod.
V nočních hodinách od 22.00 do 5.30 hod. je domov mládeže uzavřen a příchod i odchod z
něj je vyloučen.
Režim dne
5.30 – 7.00
- budíček (individuálně podle zahájení výuky)
6.00 – 7.45
- snídaně (individuálně podle zahájení výuky)
Žáci odcházejí ráno nejpozději v 7.30 hod. z DM; do 13.00 je DM uzavřen.
13.00 – 15.00
- příchod žáků ze školy a praxe
- řešení organizačních a výchovných záležitostí DM,
školy a praxe
- úklid pokojů s příslušenstvím podle zveřejněného
rozpisu služeb
- možnost individuální volby odpočinku, činnosti
15.00 – 17.00(17.30) - zájmová činnost žáků v DM i mimo DM
- možnost individuální volby odpočinku, činnosti
Příprava na vyučování pro žáky OU a PrŠ :
16.15 – 17.15
- pondělí, úterý, čtvrtek
15.45 – 16.45
- středa
17.30 – 18.00
- večeře (pondělí, úterý, čtvrtek)
17.00 – 17.30
- večeře (středa)
18.00(17.30) – 19.00 - individuální program v DM s možností vycházky
Vycházkové volno s přihlédnutím k věku žáků - středa:
1.a 2.ročník - do 20.00
3.a 4.ročník - do 21.00
19.00 – 20.00
- zájmová činnost žáků v DM
20.00 – 21.00
- televize, společenské hry, atd.
- příprava osobních věcí na další den
- osobní hygiena, příprava lůžkovin na spaní
21.30
- večerka
21.30 – 5.30
- noční klid
Činnost v rámci jednotlivých zaměstnání upřesňuje vychovatel DM.
Vyjímku z dodržení denního režimu povoluje vychovatel DM.

VI.
Výchovná opatření
Za vzorné chování, příkladné plnění povinností nebo za mimořádné zásluhy pro kolektiv
mohou být žákovi udělena následující ocenění:
- pochvala vychovatele
- věcná odměna
Pokud žák porušuje ustanovení Vnitřního řádu DM, může mu být uděleno podle závažnosti
provinění některé z následujících výchovných opatření:
- napomenutí vychovatele,
- důtka vychovatele,
- podmínečné vyloučení z DM se zkušební lhůtou,
- vyloučení z DM.

Výchovná opatření a pochvaly oznamuje vychovatel písemně způsobem dohodnutým ve
Smlouvě o ubytování v DM zákonným zástupcům žáka, zletilému žákovi.

VII.
Ochrana osobních údajů
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 9546/ES.
1) Povinnost pro pracovníky školy zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data,
údaje a osobní údaje žáků, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské
pomoci školských poradenských zařízení, s nimiž přišli do styku. Shromažďovat pouze
nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným
přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné
údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
2) Právo zákonných zástupců a žáků ubytovaných na DM na přístup k osobním údajům,
na jejich opravu nebo výmaz, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

VIII.
Závěrečné ustanovení
Tento vnitřní řád vstupuje v platnost dnem 1.9.2018 a ruší se jím Vnitřní řád DM ze dne
1.9.2013 je závazný pro všechny ubytované žáky a výchovné pracovníky Domova mládeže,
Hoblíkova 14, Nový Jičín. S jeho plným zněním jsou seznámeni všichni žáci při zahájení
ubytování v DM. Plné znění Vnitřního řádu DM je volně přístupné na nástěnce v DM a na
webových stránkách OU a PrŠ.

V Novém Jičíně dne 31.srpna 2018

Marie Mertová
vychovatelka

Mgr.Ilona Šustalová
ředitelka

