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Vnitřní řád domova mládeže
Domov mládeže /dále jen domov/ je školským výchovným a ubytovacím zařízením, jehož činnost vymezuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a vyhláška č.108/2005 Sb./ o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.


I. Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců

a) žák a student, pokud je ubytován ve školním roce na základě přihlášky a kladného vyřízení má právo:
- užívat přidělenou místnost s příslušenstvím
- užívat zařízení domova určeného žákům a studentům k účelnému využití volného času v dobách k tomu  
  určených denním režimem
- podílet se na organizování života žáků a studentů v domově
- účastnit se všech akcí pořádaných v domově mládeže nebo jím organizovaných
- požadovat pravidelnou výměnu prádla v souladu s platným předpisem
- podávat připomínky a podněty vedení domova, vychovatelům
- v průběhu školního roku ve dnech pracovního klidu a o prázdninách odjíždět k rodičům, v pracovní dny po  
  dohodě zákonného zástupce s příslušným vychovatelem
- žádat o vycházku příslušného vychovatele
- být zvolen do domovní rady


b) povinnosti žáků a studentů
Žáci a studenti jsou povinni zejména:
- dodržovat tento vnitřní řád
- řádně a ve stanoveném termínu uhradit úplatu za ubytování a stravování
- řídit se pokyny pracovníků domova mládeže, předkládat vycházkovou knížku
- svědomitě se připravovat na vyučování a vyučování se pravidelně zúčastňovat
- udržovat denně čistotu a pořádek ve svých věcech, v pokojích a společných prostorách a podílet se 
  pravidelně na údržbě čistoty okolí domova mládeže
- denně uklízet postele a ložní prádlo, deky
- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, požární předpisy a provozní řády
- používat elektrospotřebiče výhradně z vybavení domova mládeže, vlastní pouze po schválení vedením domova   
  a za podmínek stanovených v pravidlech, která jsou součástí vnitřního řádu
- šetřit zařízení domova mládeže, elektrickou energií, vodou a potravinami
- hlásit okamžitě škody a závady na inventáři
- uhradit zaviněné škody /zákonný zástupce/ 
- dodržovat zásady slušného chování
- v prostorách domova mládeže se přezouvat
- hlásit každý úraz, onemocnění a odchod k lékaři
- oznámit do 24 hodin důvod nepřítomnosti v domově
- návštěvy přijímat pouze v určených prostorách
- nenosit do domova cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud ano, uložit je k vychovateli
- o víkendových a prázdninových ubytovacích akcí pořádaných DM v rámci své doplňkové činnosti je žák          povinen v odjezdový den připravit pokoj k ubytování do 9 hod
  (uzamknout osobní věci do skříní, svléknout povlečení)


Není dovoleno:
- svévolné poškozování zařízení domova a zasahování do instalací jakéhokoliv druhu
- užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné, psychotropní a zdraví škodlivé látky - zákonný zástupce 
nezletilého žáka/žákyně a nebo zletilý žák souhlasí s testováním přítomnosti alkoholu nebo jiných   návykových látek
- kouřit v domově mládeže a přilehlých prostorách/ platí i pro tzv.elektronickou cigaretu/
- přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně
- manipulovat s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné pyrotechniky
- hrát hazardní hry
- přemisťovat inventář v pokojích a společných prostorách
- vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená bez souhlasu příslušného vychovatele
- poškozovat zeleň a okolí domova mládeže
- vyklánění, pokřikování a vyhazování jakýchkoliv předmětů z oken a balkónů domova mládeže
- přechovávat v DM zvířata
- jakékoliv projevy rasismu, netolerance a xenofobie

c) výchovná opatření
Při nesplnění povinností vyplývajících z vnitřního řádu domova mládeže a jiných přestupcích lze uložit žákům následující výchovná opatření:
- napomenutí vychovatele
- důtka ředitele
- podmínečné vyloučení z ubytování na domově mládeže
- vyloučení žáka z ubytování na domově mládeže


d) zákonní zástupci 
- podávají přihlášku do domova za nezletilé žáky
- seznamují se s vnitřním řádem domova a dobrovolně ho respektují
- jsou povinni se pravidelně informovat o chování svého dítěte
- hradí prokázané škody způsobené jejich dítětem
- žádají písemně o předčasné ukončení ubytování 10 dnů před dnem ukončením ubytování


e) platební podmínky
Ubytovaný zaplatí před zahájením ubytování zálohu na stravování a ubytování ve výši Kč, -3500,-. Tato záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování. Záloha slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn. Úhrada za ubytování a stravování se provádí bezhotovostní platbou, která bude z účtu zákonného zástupce žáka nebo studenta inkasována v termínu od 10. do 15. následujícího kalendářního měsíce. Zákonný zástupce by měl zajistit dostatečnou výši finančních prostředků na svém účtu v tomto časovém období. V této úhradě je vyúčtována skutečně odebraná strava a úplata za ubytování za předcházející měsíc. Na základě vyhlášky 108/2005 sb. § 5 odst. 4 výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodů organizace školního roku ve škole / pravidelně se opakující praxe/, jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Úplata za ubytování se vždy snižuje o dny školních prázdnin, případně ředitelského volna. Úplata se nesnižuje, jestliže je žák nebo student nepřítomen z důvodů nemoci.
Jestliže zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradí úplatu za ubytování a stravování ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelem domova jiný termín, bude žákovi nebo studentovi ukončeno ubytování. Vymáhání případné dlužné částky se bude řídit platnými právními předpisy. Úrok z prodlení platby činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.




II. Provoz a vnitřní režim domova
     Ředitel školy vydává provozní řád domova, který je součástí tohoto vnitřního řádu.





III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů
a jejich ochrana před negativními vlivy

a) bezpečnost a ochrana zdraví
     Domov mládeže má zpracovaný plán a osnovu školení pro ubytované žáky a studenty v oblasti  
     bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý ubytovaný svým podpisem dvakrát ročně /na začátku každého 
     pololetí/ stvrzuje, že byl řádně proškolen a seznámen s rizikovými faktory spojenými s jeho pobytem.

b) prevence před negativními vlivy
     Domov mládeže jako výchovné ubytovací zařízení zpracovává rámcový plán výchovné činnosti na období    
     každého školního roku. Jeho součástí je program minimální prevence před negativními vlivy působícími nebo   
     se vyskytujícími u mládeže a program na podporu zdravého životního stylu. Tyto programy každý vychovatel   
     rozpracovává do svého plánu práce s přihlédnutím ke složení přidělené výchovné skupiny. Plán obsahuje:
	činnosti na ochranu před alkoholismem a kouřením

protidrogovou problematiku
sociálně patologické jevy a jejich prevenci 
projevy diskriminace a jejich prevenci
nepřátelství a jeho prevenci
násilí a jeho prevenci
gamblerství a jeho prevenci



IV. Zacházení s majetkem domova
Každý ubytovaný podepisuje při nástupu do domova protokol o stavu majetku, který přebírá do užívání. Zjistí-li se v průběhu roku, že došlo k poškození majetku nebo sám ubytovaný upozorní na škodu, kterou způsobil, předepisuje se mu vzniklá a prokázaná škoda k náhradě, a nezletilého žáka tato povinnost přechází na zákonného zástupce, pokud není znám viník škoda se rozpočítá na ubytované žáky.
Veškerý majetek je ve vlastnictví Zlínského kraje. Nakládání s ním upravuje zřizovací listina, která je uložena u ředitele školy.  Domov mládeže má tento majetek ve správě. Slouží k zajištění výchovy, ubytování a stravování žáků a studentů. 



V. Závěrečné ustanovení
Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud mimo jiné: 
a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student, 
b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo   
    úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady, 
c) žák nebo student přestal být žákem střední školy
d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 
e) žák nebo student byl vyloučen z domova
Ředitelství domova mládeže si vyhrazuje právo provádět změny ve vnitřním řádu a doplňovat ho přílohami, které specifikují potřebné oblasti.
Tento řád nabývá platnosti dnem vyhlášení.







Ve Starém Městě dne 1. 9. 2021					Mgr. Chromek Bedřich 
ředitel školy





Provozní řád Domova mládeže


I. údaje o zařízení
Zařízení: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město		IČO: 603 71 790
Školské zařízení: Domov mládeže
			

Ředitel školy: Mgr. Chromek Bedřich			

		 
Provoz zařízení: neděle - pátek, poskytuje výchovu, ubytování, stravování pro žáky a studenty 
		         gymnázií, středních škol a učilišť.

                      


II. r e ž i m  d n e
Od pondělí do pátku: 
              6:30          budíček, 
do          8.00          osobní hygiena, úklid pokoje, 
do        16.00          školní vyučování, zájmová činnost nebo osobní volno,
16.00 - 18.00          povinná studijní doba pro žáky na domově mládeže 
   zájmová činnost, ostatní dodržují studijní klid nebo jsou na vycházce,
18.00 - 20.00          zájmová činnost nebo osobní volno,
19.00 - 21.00          studijní klid nebo zájmová činnost,
21.15 - 21.30         příprava na večerku, osobní hygiena,
21.30		   vyhlášení večerky, kontrola pokojů,
22.00 -   6.00          noční klid.
Povinná učební doba je denně dle vnitřního řádu DM od 19 - 21 hodin. Pro žáky, kteří přicházejí později ze školy /kolem 17.00 hod/ platí učební doba od 19.00 – 21.00 hod/ V tuto dobu bude na jednotlivých pokojích dodržován úplný klid (nebudou zapnuty rádia, přehrávače aj.)
V neděli osobní volno, vycházky, zájmová činnost. Příjezdová služba v neděli je od 17.00 – 22.00 hod.
Studium po večerce ve studovně povoluje vychovatel po dohodě s nočním vychovatelem
Sledování televize v klubovně povoluje vychovatel po dohodě s nočním vychovatelem
Vycházky úterý, středa:
 I.  ročník		             	       do 20.00 hodin 
 II. - IV. ročník	 		       do 22 hodin
Výjimky povoluje vedoucí vychovatelka 
Stálé vycházky povoluje žákovi příslušný vychovatel na základě písemného potvrzení organizace a jeho chování a prospěchu.
Odjezdy k rodičům v jiný den než v pátek jsou možné pouze s vědomím vychovatele, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem rodičů u žáků mladších 18 let. Odjezdy a vycházky se zapisují do průkazu, který rodiče kontrolují a podepisují.
Žáci a studenti jsou zařazeni do výchovných skupin, které se řídí stanoveným plánem práce.
Návštěvy kulturních, sportovních nebo jiných akcí jsou individuální nebo organizované domovem mládeže tzv. společná vycházka.



III. podmínky pohybové výchovy a otužování
Domov nabízí a zajišťuje žákům a studentům sportovní činnosti přímo v areálu domova mládeže, 
dle počasí a roční doby. Zájmové tělovýchovné činnosti probíhají denně jako činnosti plánované 
nebo spontánní v době mezi 14.00 až 21.00 hod. Součástí těchto aktivit jsou prvky otužování.


IV. režim stravování
Vedoucí stravování: Anežka Prajzová		tel.: 572 420 227 

Domov mládeže má v budově vlastní kuchyni a jídelnu, celodenně se zde stravují ubytovaní, obědy zajišťujeme jen pro studenty a pracovníky SOŠG, ubytované jen v případě, že se nestravuje v místě školy. Strávník má k dispozici jídelní lístek na celý týden. Stravu si strávník objednává pomocí elektronického čipu u terminálu. Stravu je možno přihlásit nebo odhlásit osobně u terminálu nejpozději den před do 10.00 hod. Pokud je žák nepřítomen na domově mládeže z důvodů nemoci nebo jiných důvodů, je povinen si objednanou stravu na další dny odhlásit!
Strávník je povinen uhradit stravné a zároveň je povinen stravu odebrat!  
Ke každému jídlu je podáván nápoj. V přízemí je nepřetržitě dostupný automat s lahvovou minerální vodou a lahvovými ochucenými nápoji. Automat zásobuje, doplňuje a udržuje dodavatel.

				    


V. způsob zajištění výměny a skladování prádla                                                           
Výměna prádla:                                                                                                                       
Ložní prádlo se vyměňuje po 14 ti dnech. Ručníky a utěrky se vyměňují průběžně. Ubytovaní mají vlastní ručníky i utěrky.
Způsob praní prádla:
Veškeré prádlo pere smluvní prádelna 1x za 14 dní.

Způsob nakládání s prádlem:
Čisté prádlo je uloženo v samostatné místnosti v policích z omyvatelného materiálu. Police se myjí a vždy dezinfikují při výměně prádla.
Použité prádlo je uloženo do obalů vhodných k praní, omyvatelných a dezinfikovatelných nebo na jedno použití v jiné samostatné místnosti. Po odvezení prádla je tato místnost vždy umyta a dezinfikována.



VI. způsob očisty ubytovacího zařízení
Úklid se provádí:
	denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytů topení a klik, u koberců vyčištěním vysavačem,

denně se vynášejí odpadky,
denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů,
nejméně 1x týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů,
nejméně 2x ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
nejméně 2x ročně celkovým úklidem všech prostor domova mládeže,
malováním 1x za dva roky, dle potřeby i častěji
	zvýšená dezinfekce ploch, dveří v době výskytu nemoci COVID -19








Ve Starém Městě 1.9.2021
Mgr. Chromek Bedřich 
ředitel školy 

