Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace,
17. listopadu 526, 743 01 Bílovec

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních
škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost
středních škol, zajišťuje sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování, celodenní
výchovu a stravování.
Při umísťování žáka do Domova mládeže (dále jen DM) se vychází z vyhlášky 108/2005.
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý student podává přihlášku do domova mládeže opětovně
na každý školní rok.
Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v DM, pokud:
a) o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
b) zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za
ubytování nebo školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl jiný termín úhrady,
c) žák přestal být žákem střední školy,
d) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,
e) žák byl vyloučen z DM (§31).
Domovní řád je zpracován v souladu se Zákonem 472/2011 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 108/2005 o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních, vyhláškou 107/2005 o školním stravování, a to se zohledněním na
dodržování Listiny základních práv a svobod a úmluvy o právech dítěte.

I. Práva ubytovaných žáků a studentů
Žáci mají právo:
- na školské služby v souladu se Zákonem 472/2011 Sb.,
- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení v záležitostech týkajících
se vzdělávání podle tohoto zákona,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a skupině
vývoje,
- používat přidělené místnosti s příslušenstvím, využívat zařízení domova DM určená žákům,
- aktivně se podílet na životě DM (organizace kulturního, sportovního a společenského
života),
- zúčastnit se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných DM, školou nebo akcí, které
tyto instituce doporučují (návštěvy kina nebo sledování televize po dohodě s vychovatelkou
skupiny nebo vychovatelem noční služby),
- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na DM prostřednictvím SP nebo na
nástupech výchovných skupin (dále VS),
- přijímat návštěvy v době mimo studijní a noční klid v prostoru hlavního vchodu nebo
v kulturní místnosti (návštěvy musí být ohlášeny na vychovatelně v 1. patře),
- používat počítače, hrát na hudební nástroje a vykonávat jinou zájmovou činnost (stolní
kopaná, posilovna aj. do 19.30hod.),
- využívat internet v době od 6.00 do 22.00 dle pravidel pro „síťaře“, a to především pro
studijní účely,
- požadovat výměnu ložního prádla 1x za dva týdny.

II. Povinnosti žáků a studentů
- dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a režimu dne a řídit se pokyny vychovatelů,
pomáhat při práci nutné k zajišťování provozu (denní úklid pokojů, stolů ve ŠJ, okolí DM
a při výměně prádla),
- zodpovědně se připravovat na výuku (dodržování studijního klidu),
- zachovávat pravidla slušného soužití (ohleduplnost v době studijního a nočního klidu),
- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících (s pravidly byli
seznámeni),
- ohlásit okamžitě závady zjištěné na zařízení pokoje - škody zaviněné vlastní nepozorností
uhradit,
- šetřit elektrickou energií, vodou, potravinami a zařízením DM,

- denně udržovat pořádek ve svých věcech, provádět osobní hygienu, používat přezůvky (ne
sportovní obuv),
- boty ukládat a uzamykat ve skříňkách v botárně (volně uložené věci nebudou hrazeny),
- mít potraviny a nádobí pečlivě uloženy ve skříňkách nebo v lednici na 3.patře, používat
vhodné podložky a nedávat mokré nádobí na nábytek, uklízet kuchyňku po jejím použití,
- při příchodu na DM během dopoledne předložit propustku nebo nahlásit volnou hodinu,
v případě nemoci pobývat na izolaci, navštívit lékaře a odjet domů (pobyt na DM pouze
1 den!),
- odhlásit stravu 24 hod. předem a telefonicky se omluvit v případě nemoci nebo
nepřítomnosti na DM,
- mít v dovolence písemné povolení při odchodu z DM po 18. hod. (při odjezdu mimo město i
odpoledne), odjezdy během týdne mít potvrzeny rodiči v nástupních pokynech v dovolence,
- informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jejich závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a činností na DM,
- žáci jsou povinni odebírat alespoň 1 x denně teplou stravu,
- oznámit vychovateli každý úraz, přicházet do domova mládeže včas, řádně upraven, střízlivý
a bez požití omamných látek,
- zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni si žáka na výzvu vychovatele nebo
vedoucího domova mládeže při nevolnosti nebo zdravotních obtížích v průběhu dne
vyzvednout, taktéž při zjištění požití návykových látek (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.).

III. Všem ubytovaným je zakázáno:
- navštěvovat jiné pokoje především v době studijního klidu a narušovat soukromí ostatních
studentů během této doby (společné studium je povoleno v kulturní místnosti),
- kouřit v prostorách DM a okolí,
- konzumovat a přechovávat alkoholické nápoje a používat a přechovávat látky škodící zdraví,
- manipulovat s otevřeným ohněm (svíčky apod.),
- používat vlastní elektrické a přenosné přístroje s výjimkou řádně nahlášených a majících
pravidelnou revizní prohlídku,
- zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu,
- bez povolení vychovatele přemísťovat inventář a vylepovat plakáty mimo vyhrazená místa
(skleněná výplň dveří, nástěnky apod.),
- svévolně poškozovat majetek DM,

- přechovávat peníze a cenné předměty volně na pokojích, je nutné je zamykat do stolů
a skříní, popř. do pokladny DM, v případě nálezu nebo ztráty předmětu, peněžní částky apod.
toto ihned ohlásit vychovateli,
- používat jakoukoliv reprodukovanou hudbu a počítače v době studijní doby a nočního klidu,
při zneužití dojde k zabavení počítače či přehrávače,
- vstupovat na pokoje studentů opačného pohlaví,
- přechovávat zvířata a jiné živočichy.

IV. Chování žáka v DM a při činnostech organizovaných ubytovacím zařízením
- ubytovaný žák se chová slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům a návštěvníkům DM,
zdraví je při setkání, dbá všech jejich pokynů a nařízení,
- vstup do prostor DM je povolen pouze žákům ubytovaným v DM, pracovníkům DM
a školy, rovněž kontrolám a inspekčním orgánům,
- rodičům a blízkým příbuzným jsou návštěvy umožněny po předchozím oznámení
vychovatelům, ostatním osobám je vstup zakázán.

V. Výchovná opatření
Osobní volno mají studenti denně do 18 hodin.
Podle splnění povinností a dodržování řádu DM je možno udělit mimořádné osobní volno,
které uděluje vychovatel VS nebo noční služby a zápis provede do dovolenky: l.ročník do
19 hod., 2.ročník do 20 hod., 3.ročník do 21 hod. a 4.ročník do 21.30 hod. (nepodepsaná
dovolenka znamená porušení řádu).
Omezení osobního volna je možné při zneužití vycházky, špatném studijním výsledku nebo
porušení řádu DM.
Prodloužení osobního volna je možné dle individuálních požadavků žáka.

Za vzorné plnění studijních povinností a zásluh na DM je možné udělit:
a) pochvalu vychovatele,
b) ústní pochvalu vychovatele nebo vedoucího vychovatele před VS,
c) ústní pochvalu ředitele školy (zároveň DM),
d) písemnou pochvalu ředitele školy, popř. jiné ocenění.

Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu, může se podle závažnosti provinění, ale bez nutnosti
posloupnosti trestu, uložit:
a) napomenutí vychovatele,
b) důtka vychovatele před VS,
c) důtka vedoucího vychovatele nebo ředitele DM,
d) podmínečné ukončení ubytování se zkušební dobou,
e) ukončení ubytování.
Všechny pochvaly a tresty budou oznámeny písemně rodičům po projednání na pedagogické
radě nebo s vedením školy dle vyhlášky pro DM. Je-li přestupek závažný, je možno jej řešit
okamžitě.

Nedodržení řádu DM a jeho porušování se trestá dle ustanovení školského zákona. Ředitel
školy může v případě závažného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo
Vnitřním řádem DM rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka z ubytovacího zařízení.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům zařízení se vždy
považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených tímto zákonem
(§ 31 školského zákona). Pokud ubytovaný žák odmítne zkoušku na alkohol, porušuje Vnitřní
řád DM a školský zákon, za což mu bude navrženo podmínečné vyloučení z DM.
Nedílnou součástí domovního řádu je Režim dne DM a Provozní řád DM.

S účinností od 1. 2. 2012

V Bílovci 31. 1. 2012

Mgr. Pavel Mrva
ředitel školy

