
STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA ČÁSLAV

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Č.j.: 1094/2022/SZSKH

Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č.108/2005 Sb., ve znění pozdějších

předpisů (Vyhláška č. 436/2010 Sb.), o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských

účelových zařízeních a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším

odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Účel domova: /§2/

(1)  Domov  poskytuje  žákům  středních  škol  a  studentům  vyšších  odborných  škol  ubytování,

výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších

odborných  škol  a  zajišťuje  těmto  žákům  a  studentům  školní  stravování.  V případě  hodném

zvláštního zřetele může být do domova mládeže umístěn i žák druhého stupně základní školy.

(2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových

činností.

Umisťování žáků a studentů v domově: /§4/

O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané

zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem.

Přihláška se podává na každý školní rok, zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude

písemně vyrozuměn o umístění nebo neumístění do domova.

Pří umísťování žáka do domova je přihlíženo ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti z

místa bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,

b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student neuhradil úplatu za ubytování nebo

úplatu za školní  stravování  ve stanoveném termínu a nedohodl  s ředitelem domova jiný termín

úhrady,

c) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,

d) žák nebo student byl vyloučen z domova nebo ze školy (§31 školského zákona)
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2. PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku, vyjma prázdnin, víkendů a svátků.

Provoz začíná v neděli v l7 hod. a končí v pátek v 16 hod.

Provoz domova se řídí režimem DM, který je součástí tohoto řádu.

Bez předběžného souhlasu zákonného zástupce (obvykle písemného) nesmí nezletilý žák odjíždět

během týdne domů ani nikam jinam.

O  večerce  má  připraveny  lůžkoviny,  noční  oblečení  a  v době  nočního  klidu  nesmí  používat

elektrické spotřebiče a počítače. Prodloužení osobní večerky z důvodu sledování TV nebo přípravy

na vyučování s pomocí vlastního počítače povoluje vychovatel na žádost žáka nejdéle do 23 hodin.

Chlapecké křídlo domova mládeže je v dopoledních hodinách od 8 hod. do 12. 30 hod uzamčeno.

Pro převlékání na praxi a tělesnou výchovu žáci používají přidělenou šatnu. V případě onemocnění

jsou žáci umístěni na marodce v dívčím DM. Veškeré požadavky řeší žáci na hlavní vychovatelně.

Žáci,  ubytovaní  na  chlapeckém domově mládeže,  používají  pro  vstup  do budovy pouze  hlavní

vchod do domova mládeže.

Vzájemné  návštěvy  ubytovaných  chlapců  a  dívek  jsou  umožněny  pouze  ve  společenských

místnostech dívčího domova mládeže za účelem přípravy na vyučování, sledování TV či zájmové

činnosti.

Režim stravování

Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže mají možnost celodenního stravování (Vyhlášky č.

107/2005 Sb., § 2, ve znění pozdějších předpisů).

Stravu lze odhlásit za podmínek daných vedoucím školní jídelny.

Podmínky pro stravování: Stravování zajišťuje školní kuchyň a jídelna dle stravovacího normativu

stanoveného příslušným školským předpisem.

Rozsah poskytovaných služeb: Žáci mají možnost odebírat snídani, oběd a večeři.

Výdej stravy:

· snídaně   6.10 -   7.20 hod.
· oběd 12.00 - 14.30 hod.
· večeře 17.30 - 18.30 hod.

Výměna prádla

Výměna prádla se provádí dle příslušného hygienického předpisu  - 1x za 14 dnů

(Vyhlášky č. 410/2005 Sb., § 23. odst. 1)
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Zajištění úklidu prostor domova mládeže

Úklid domova mládeže se provádí dle příslušného hygienického předpisu.

(Vyhláška č. 410/2005 Sb., §22).

Platby za poskytované přechodné ubytování a stravování

Platby spojené s ubytováním a stravováním je třeba uhradit do konce předcházejícího měsíce, a to

bankovním převodem na účet nebo v hotovosti v účtárně školy.

Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák nebo student není ubytován po

všechny dny v kalendářním měsíci (Vyhláška č. 436/2010 Sb.).

Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole,

jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně

sníží.

3. PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

1.  Ubytovaný nezletilý žák, zletilý žák nebo student (dále jen ubytovaný) má právo užívat prostory,

které mu byly vyhrazeny, společné prostory ubytovacího zařízení a služby, jejichž poskytování je

s užíváním těchto prostor spojeno.

2. Ubytovaný  má  právo  užívat  vybavení  pokoje.  V případě  zjištění  poškození  či  neúplnosti

vybavení je ubytovaný povinen nahlásit poškození.

3. Podílet se na organizaci života žáků DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM.

4. Vznášet připomínky, předkládat návrhy a podávat stížnosti.

5. Přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách DM (vstupní hala domova mládeže) do 20.00 hod.

6. Požadovat výměnu ložního prádla 1x za 14 ubytovacích dnů.

7.  Odjíždět  domů i  jinam během týdne,  u nezletilých žáků s předběžným písemným souhlasem

rodičů.

8. Používat  vlastní  elektrospotřebiče,  zkontrolované  revizním  technikem.  Žehličky,  vařiče,

teplomety a varné konvice je povoleno používat pouze z vybavení DM.

9. Žák a student má právo na studijní a noční klid.

10. Ubytovaný nesmí při výkonu svých práv omezovat práva dalších ubytovaných.
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4. POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

1.  Dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny pracovníků DM.

2.  Dodržovat zásady slušného chování a vystupování mezi žáky ubytovanými v domově mládeže

vzájemně. Žáci domova mládeže respektují pokyny všech zaměstnanců školy a svým chováním a

jednáním nenarušují základní pravidla slušného chování. Svědomitě se připravovat na vyučování

a dodržovat dobu studijního klidu.

3.  Dodržovat základní pravidla hygieny, udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech. Denně se

podílet  na úklidu pokoje (vynášení  odpadků, ustlání  lůžka,  suché či  mokré čištění  podlahy),

každý čtvrtek provádět generální úklid.

4.  Ubytovaný je  povinen striktně a  bez  výjimky dodržovat  ve všech prostorách DM Předpisy

domova  mládeže  k bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  ubytovaných  žáků  a  protipožární  předpisy.

Zakazuje se používání otevřeného ohně (svíčky, vonné tyčinky). Případný požár žák okamžitě

hlásí vychovateli.

5.  Ohlásit okamžité závady na vnitřním zařízení a inventáři DM, ztráty či poškození osobních

      věcí i věcí spolubydlících.

6.  Nahlásit bezodkladně každý úraz či onemocnění. Ranní odchod k lékaři oznámit vychovateli ve

službě na hlavní vychovatelně.  V případě úrazu či  náhlého onemocnění je žákům poskytnuta

první pomoc z rozsahu vybavení lékárničky na DM. Pro běžnou osobní potřebu jsou žáci povinni

zajistit si vlastní léky. Při onemocnění, které si vyžádá léčbu, odjíždí žák domů. Zdržování se v

DM  v  době  nemoci  není  z  hygienických,  zdravotních  a  organizačních  důvodů  povoleno.

Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM nejpozději v den obvyklého

příjezdu. Do DM přijíždí úplně zdráv.

7.  Na pokojích a společenských prostorách se přezouvat do domácí obuvi.

8.  Ubytovaný je povinen při ukončení ubytování předat pokoj ve stavu, v jakém jej převzal, bez

závad,  poškození,  s přihlédnutím k běžnému opotřebování  a  v původním dispozičním řešení.

Zjištěné závady budou předepsány k náhradě všem ubytovaným na pokojí, kteří jsou odpovědni

společně a nerozdílně za případné škody na zařízení, pokud nebyl zjištěn viník.

9.  Řádně docházet do DM, řádně se vzdělávat, tj. účastnit se školního vzdělávacího programu DM,

zejména schůzek výchovné skupiny a dobrovolně též zájmových aktivit.

10.  Žáci ubytovaní v domově mládeže, kteří mají umístěné psy ve školním psinci, jsou povinni

dodržovat směrnici ředitele školy ,,Podmínky pohybu a pobytu psů a areálu školy“ a dále jsou

povinni respektovat dobu posledního venčení psů do 21 hodin. Žáci odchod ke psům zapisují do

evidenční knihy, která slouží pro kontrolu pohybu žáků se psy v areálu školy. Žáci zapisují den,

čas odchodu a příchodu. Dále jsou povinni pohybovat se pouze v areálu školy ve vymezeném

prostoru daného směrnicí č. 86/2017/S2SKH ze dne 1. 2. 2017.
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11.  Žáci, ubytovaní na chlapeckém domově mládeže,  do budovy mohou vstupovat pouze hlavním

vchodem do domova mládeže.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ  A ZLETILÝCH ŽÁKŮ

1. Na vyžádání být domovem mládeže informováni o průběhu vzdělávání nezletilých žáků.

2. Podávat připomínky vztahující se k pobytu žáka ve školském zařízení vychovateli nebo vedení

školy.

3. Po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové podmínky

pobytu v DM, nikoliv však nad rámec vnitřního řádu.

4. Právo  na  informace  mají  také  rodiče  zletilých  žáků,  popřípadě  osoby,  které  vůči  nim  plní

vyživovací povinnosti.

5.  Na  vyzvání  ředitele  školy  se  osobně  zúčastnit  projednávání  závažných  otázek  týkajících  se

vzdělávání žáka.

6. Oznamovat školskému zařízení údaje uvedené v přihlášce do DM a potřebné pro zápis do školní

matriky  a  další  údaje  podstatné  pro  průběh  vzdělávání  nebo  bezpečnost  žáka  (zdravotní

způsobilost, zdravotní obtíže nebo jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh

vzdělávání žáka) a změny v těchto údajích.

7. Oznamovat neprodleně nepřítomnost žáka v domově mládeže (nemoc, odjezd v týdnu, odklad

obvyklého příjezdu apod.)

6.  PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ  ŽÁKŮ,  JEJICH  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ,

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA MLÁDEŽE

1. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně informují o

všech skutečnostech, které mohou ovlivnit jejich pobyt v domově mládeže.

2.  Komunikace  se  zákonnými  zástupci  probíhá  prostřednictvím  osobní  návštěvy,  telefonicky  a

písemně poštou nebo elektronickou formou.

3. Vychovatelé informují vždy zákonného zástupce nezletilého žáka, pokud se mu chování žáka jeví

jako neobvyklé a učiní o tom zápis do pedagogické dokumentace.

4. Ke vzájemnému informování využívají zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci také webové

stránky školy a informační nástěnky v prostorách DM.

5.  Vzájemné  vztahy  mezi  žáky  a  pedagogickými  pracovníky  v  DM  jsou  založeny  na  důvěře,

respektu a vzájemné spolupráci.

6. Žáci domova mládeže respektují pokyny všech zaměstnanců školy a svým chováním a jednáním

nenarušují základní pravidla slušného chování.
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7. REŽIM DNE

·  6:30 budíček, osobní hygiena, úklid a větrání pokojů

·   6:10 -  7:20 snídaně

· do 7:45 hod. odchod do školy

·   8:00 - 10:00  kontrola úklidu pokojů vychovateli denní služby

· 12:00 - 14:30 oběd

· 14:00 - 18:00 osobní volno, zájmová činnost

· 17:30 - 18:30 večeře

· 19:00 - 21:00 studijní klid

· 19:00 - 20:00 povinná studijní doba /žák je přítomen ve svém pokoji/

· 21:00 - 21:30 osobní hygiena

· 21:30 večerka

· 22:00 - 06:00 noční klid

Každý čtvrtek do 18 hod. - povinný generální úklid pokojů (setření prachu, úklid osobních věcí,

mokré čištění podlahy). Provedení úklidu je hodnoceno vychovatelem.

Osobní volno

· Každý den do 18 hod.

Pokud žák  osobní  volno tráví  mimo DM, musí  být  tato  skutečnost  zaznamenána v  dovolence,

potvrzena vychovatelem a uložena na místě k tomu určeném.

Vycházky 1. a 2. ročníků:

3x týdně  od 18.30 hod. do 20 hod. (písemně povolena vychovatelem).

Vycházky 3. a 4. ročník:

3 x týdně večerní vycházky od 18. 30 do 21. 45 hod. (písemně povolena vychovatelem).

Nedělní vycházky (platné pro všechny ubytované žáky):

Po příjezdu do domova mládeže může žák odejít na vycházku za účelem nákupu potravin na dobu

nezbytně nutnou, maximálně do 20 hod.

Vycházky  se  povolují  s přihlédnutím  ke  studijním  výsledkům,  plnění  povinností  stanovených

vnitřním řádem DM.

Vycházka nezletilého mimo město se povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce.

Při  neočekávaném zdržení  se  na  vycházce  je  třeba  neprodleně  telefonicky či  jinak  informovat

službu vychovatele.

Pro žáky, kteří využijí vycházky do 20 hod. je studijní doba povinná od 20 hod. do 21 hod.
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8. KÁZEŇSKÁ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

- pochvala vychovatele,

 - pochvala vedoucího vychovatele,

 - pochvala ředitele školy,

 - výtka vychovatele,

 - výtka vedoucího vychovatele,

 - důtka ředitele školy.

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ

 - podmíněné vyloučení z domova mládeže,

 - vyloučení z domova mládeže.

Pravidla pro udělování výchovných a kázeňských opatření

Pochvala vychovatele - za slušné chování, dodržování ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže.

Pochvala vedoucího vychovatele - za příkladnou aktivitu na akcích a v činnostech organizovaných

domovem mládeže.

Pochvala ředitele školy - za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný

nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Výtka  vychovatele -  uděluje  vychovatel  při  méně  závažném porušení  povinností  stanovených

Vnitřním řádem domova mládeže (nedodržení režimu dne, narušení soukromí a klidu ubytovaných

žáků  v době  studijního  klidu,  večerky  a  nočního  klidu,  nedodržení  zásad  vhodného  chování,

neplnění pokynů vychovatele, pozdní návrat z vycházky, neoznámení závady či poškození majetku

DM, nepořádek v osobních věcech, nedodržení zásad osobní hygieny, vyhýbání se podílu na úklidu,

nehospodárné  plýtváni  s  vodou,  elektrickou  energií,  potravinami,  nesplnění  povinnosti  revize

vlastního elektrického spotřebiče aj.).

Výtka vedoucího vychovatele - uděluje vedoucí vychovatel při závažnějším porušení povinností

stanovených vnitřním řádem nebo opakovaném méně závažném porušení povinností stanovených

vnitřním řádem (za velmi špatný přístup k plnění povinností  daných vnitřním řádem, hlavně za

porušení zásad ochrany majetku, způsobení škod na majetku DM z nedbalosti, neoznámení krádeže,

neoznámení  nemoci  a  úrazu,  pozdní  návraty z vycházek,  odjezd mimo město,  závažné uvedení

vychovatele v omyl (podvod, záškoláctví).
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Důtka ředitele školy - uděluje ředitel školy po projednání s vedoucím vychovatelem za opakované

méně  závažné  přestupky  proti  Vnitřnímu  řádu  domova  mládeže  po  předchozím udělení  výtky

vedoucího vychovatele, za ojedinělý závažný přestupek proti vnitřnímu řádu. Výchovná opatření

ukládá ředitel školy po projednání na pedagogické radě.

Podmíněné vyloučení z domova mládeže - v případě závažného porušení školského zákona nebo

vnitřního  řádu,  (např.   držení,  distribuce  a  užívání  návykových  látek,  používání  alkoholických

nápojů, úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, ničením, poškozováním či podvodem,

úmyslné narušení vzájemného soužití tím, že jiného urazí nebo poníží, šíření extremismu, rasismu

nebo fašismu, úmyslné narušení vzájemného soužití tím, že jinému vyhrožuje násilím nebo ubližuje

jinému na zdraví,  úmyslně nepravdivě jiného obviní, činí jinému schválnosti,  jiného šikanuje a

hrubě se chová vůči ostatním lidem,  proti vůli jiného či bez jeho vědomí nebo souhlasu pořizuje

fotky, audio a video nahrávky, které dále veřejně šíří nebo umístí na internet,  čímž se dopouští

kyberšikany, týrání zvířat, působení jim bolesti a útrap, úmyslné porušení předpisů a pokynů BOZ a

PO s následkem ohrožení zdraví a života osob nebo škody na majetku aj.)

 Ředitel školy stanoví zkušební lhůtu nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu

zkušební  doby  dalšího  závažného  porušení  povinností  stanovených  školským  zákonem  nebo

vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení

Vyloučení z domova mládeže -  v případě závažného porušení školského zákona nebo vnitřního

řádu domova mládeže.

O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy

se o provinění žáka dověděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil. O

svém rozhodnutí  informuje ředitel  školy pedagogickou radu.  Zvláště  hrubé slovní  nebo fyzické

útoky žáka  vůči  pracovníkům školy se  vždy považují  za  závažné zavinění  porušení  povinností

stanovených vnitřním řádem. Ředitel školy nebo vedoucí vychovatel nebo vychovatel neprodleně

oznámí  udělení  pochvaly  nebo  uložení  výtky  nebo  důtky  prokazatelným  způsobem  žákovi  a

zákonnému zástupci nezletilého žáka.

Hodnocení některých přestupků proti vnitřnímu řádu DM

Řešení přestupku zákazu kouření

Bude-li  žák  přistižen  při  kouření  (včetně  elektronických  cigaret  a  vodní  dýmky)  v budově,  na

pozemcích školy (včetně parkoviště před vjezdem do areálu školy), v bezprostřední blízkosti areálu

a na akcích organizovaných domovem mládeže bude uděleno kázeňské opatření za uvedený počet

přestupku: 1x - výtka vychovatele, 2x - výtka vedoucího vychovatele, 3x důtka ředitele školy, 4x -

podmíněné vyloučení.
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9. PŘEDPISY K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

1.  Na  domově  mládeže  je  zakázána  jakákoliv  manipulace  s elektrickým proudem.  Závady na

elektroinstalaci nebo poruchy rozvodu elektrického proudu je třeba neprodleně hlásit vychovateli

nebo  jinému  zaměstnanci  školy.  Vlastní  elektrické  spotřebiče  (s  platnou  revizí)  je  možné

používat  pouze  se  souhlasem vychovatele  a  dle  návodu výrobce.  Povolené  elektrospotřebiče

jsou:  holící  strojky,  depilátory,  různé  přehrávače,  prodlužovací  kabely  s možností  násobné

zásuvky, PC, notebooky, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky na vlasy, stolní lampičky.Zakázány

jsou tepelné spotřebiče (vařiče, varné konvice, přímotopy, toustovače apod.) a další spotřebiče ke

zpracování  a  ohřevu  jídla  nebo  spotřebiče,  které  nesouvisí  s  přípravou  na  vyučování  a

ubytováním.

2.  Vlastní elektrospotřebiče je žák povinen  před odchodem do školy či odjezdem domů odpojit

z elektrické  sítě,  zvýšenou  pozornost  věnuje  odpojení  nabíjecích  zařízení,  které  jsou  častým

zdrojem vzniku požáru.

3.  Ubytovaný žák je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách DM zákaz

kouření  a  používání  elektronických  cigaret,  vnášet,  požívat  či  použít  alkohol,  omamné  a

psychotropní látky, výbušniny, zbraně a zábavnou pyrotechniky. Dále se zakazuje chov zvířat v

prostorách DM. Vstup do domova mládeže se zakazuje osobám, které jsou zjevně pod vlivem

alkoholu nebo jiné návykové látky.

4.  Z bezpečnostních důvodů je užívání sprch povoleno do 21.30 hod.

5.  Žákům se zakazuje vyklánět se z oken, sedat na parapety a  uskladňovat na nich potraviny. Žáci

jsou povinni řídit se instruktážními pokyny vychovatele při manipulaci s vnitřními žaluziemi.

Technický  stav  žaluzií  bude  pravidelně  kontrolován  skupinovým  vychovatelem.  Přísně  se

zakazuje vstup na balkony v chodbách a společenských místnostech.

6.  Po  schodišti  a  chodbách  domova  chodí  žáci  ukázněně  a  pomalu;  zvláště  jsou  opatrní  při

procházení chodbami se zasklenými dveřmi. Prochází-li zasklenými dveřmi více žáků, první žák

dveře podrží.

7.  Při opuštění areálu školy a pěších přesunech se žáci chovají ukázněně a dodržují předpisy a

pravidla silničního provozu a dbají pokynů vychovatele.

8.  Při  samostatných akcích organizovaných domovem mládeže dbají  žáci  pokynů vychovatele,

který zabezpečuje pedagogický dohled nad žáky.

9.  Žák  v době  vycházek  může  navštívit  v době  provozu  městské  koupaliště,  jinde  je  koupání

zakázáno.

10.  Tělocvičnu  a  posilovnu  školu  mohou  žáci  používat  pouze  s pedagogickým  dohledem

vychovatele nebo učitele školy. Při tělovýchovných činnostech dodržují pravidla her a soutěží.
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11.  První pomoc se žákům poskytuje v době od 6.00 hod do 22.00 hod. na hlavní vychovatelně.

V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. poskytuje první pomoc noční služba vychovatele. Žák je

povinen ihned oznámit každý úraz, poranění či nehodu, k němuž dojde v domově mládeže, či

výraznou změnu zdravotního stavu svého i spolubydlícího, která vyžaduje návštěvu lékaře či

zásah RZP.

12.  Je zakázáno poškozovat veškeré zařízení domova mládeže včetně výmalby pokoje. Případné

škody uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce.

13.  Žák se nesmí v denních i nočních hodinách na pokoji  zamykat.  V době nepřítomnosti  své i

spolubydlících pokoj vždy zamyká.

14.  Cenné předměty (zejména peníze) v celkové hodnotě nad 500,- Kč je žák povinen uložit do

trezoru  na  hlavní  vychovatelně.  Pokud  ale  ubytovaný  cennosti  na  tomto  místě  neuloží,

ubytovatel za ně zvláštní odpovědnost nenese. Žák je povinen neprodleně oznámit jakoukoliv

ztrátu či krádež.

15.  Žáci mohou vlastní elektrospotřebiče, zvláště pak přehrávače a osobní počítače, používat pouze

do  22  hod.  Pokud  žák  nebude  toto  respektovat,  bude  používání  spotřebiče  po  domluvě  se

zákonnými zástupci zakázáno. Hra na hudební nástroje je omezena do 21 hod.

16.  Na žádost  pedagogického pracovníka a při  kontrole  úklidu žák umožní  vychovateli  provést

vizuální kontrolu uložení jeho osobních věcí. Podílí se na denním a týdenním úklidu pokoje a v

daných termínech si vyměňuje ložní prádlo (i ložní prádlo vlastní).

17.  Není dovoleno vnášet a konzumovat potraviny ve společenských prostorách a klubovnách.

10. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED

PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 V domově mládeže není dovoleno:

1.  Projevovat svým chováním rasismus, nepřátelství nebo násilí, vandalismus nebo jiné jednání

snižující  lidskou důstojnost  (šikana,  kyberšikana,  diskriminace  aj.).  Není  přípustné  tyto  jevy

tolerovat vůči jiným i vůči vlastní osobě.

2.  Vnášet, užívat, přechovávat, distribuovat návykové látky, tj. zejména alkohol, tabákové výrobky

(včetně  elektronických  cigaret,  vodních  dýmek,  nikotinových  sáčků  apod.),  omamné  a

psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem do domova mládeže.
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3.  Při důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí domov mládeže

opatření k ochraně zdraví žáka. Informuje zákonné zástupce, v závažnějších případech i orgán

sociálně právní ochrany, školu, popř. při podezření na trestný čin i Policii ČR.

4.  Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí domov mládeže lékařskou pomoc. Nemůže-li domov mládeže

zajistit dostatečný dohled nad zdravotním stavem žáka je povinností zákonných zástupců umístit

žáka mimo domov mládeže.

5.  Domov mládeže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a činnostech s tím

přímo  souvisejících,  a  to  zejména  formou  poučení,  pedagogického  dohledu  a  stanovení

konkrétních opatření v rámci obecně platných právních předpisů. Prevence rizikového chování je

řešena nabídkou zájmových a volnočasových aktivit.

6.  Ohrana před sociálně patologickými jevy je řešena podle minimálního preventivního programu

a ve spolupráci s metodikem primární prevence rizikového chování.

Znalost  a  dodržování  Vnitřního  řádu  Domova  mládeže  Střední  zemědělské  školy  v  Čáslavi  je

povinností každého ubytovaného žáka a studenta.

Žáci stvrzují svým podpisem, že byli prokazatelně seznámeni s obsahem vnitřního řádu DM.

Platnost VŘ od 1. 8. 2022

Ruší se platnost VŘ  z 15. 10. 2018

Ing. Jaromír Horníček v. r.

ředitel školy

Mgr. Rudolf Meduna v. r.

předseda ŠR
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