DOMOV MLÁDEŽE PŘI SUPŠ a VOŠ
ul. Skálova 1603, 511 01 Turnov

VNITŘNÍ ŘÁD
Domov mládeže 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. Činnost a provoz DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 UBYTOVÁNÍ
a) o přijetí žáka do DM rozhoduje ředitel zařízení na základě přihlášky podané zákonným zástupcem
nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem; přihláška se podává na každý školní rok
b) přihlášky do DM jsou novým žákům zasílány zároveň s vyrozuměním o přijetí do školy, ostatní žáci či
studenti si je mohou vyzvednout v kanceláři DM v průběhu měsíce března
c) termín pro podání přihlášky je každoročně do konce měsíce dubna, po tomto termínu je třeba
kontaktovat přímo kancelář DM
d) ukončení pobytu v průběhu roku: na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka,
zletilého žáka nebo studenta, z důvodu ukončení studia, pro opakované neplacení poplatků, vyloučením
z DM dle § 31 školského zákona
e) měsíční poplatek za ubytování činí 800,- Kč
f) platba se provádí bezhotovostně na účet číslo 107-5086340227/0100 u Komerční banky pod přiděleným
variabilním symbolem, a to vždy do 15. kalendářního dne v měsíci
Čl. 2 PROVOZ DM
a) DM je v provozu během školního roku a pouze v pracovní dny, provoz o víkendech je výjimečný a je
dán specifickými požadavky školy
b) otevřen je pro žáky v neděli od 18:00, v pátek je uzavírací hodina v 8:00 po odchodu žáků do školy
c) ubytovaný žák má možnost se celodenně stravovat ve smluvním zařízení; neodebraná a včas
neodhlášená strava (den předem do 10:00 hodin) propadá; odhlášky si žáci zajišťují sami
d) provoz DM se řídí denním režimem, který je součástí tohoto řádu (viz příloha č. 2)
Čl. 3 PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ
používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného žákům
podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech pořádaných aktivit
požadovat výměnu ložního prádla 1x za 2 týdny, v př. potřeby i častěji
vhodnou formou podávat připomínky ke všem otázkám života v DM vychovatelům, žákovské
samosprávě nebo řediteli zařízení
e) odjíždět domů i jinam během týdne, pokud žák předem nahlásí svůj odjezd vychovateli ve službě; žáci
do 18 let mohou odjet pouze s předběžným souhlasem zákonného zástupce
f) požádat kterýkoliv den v týdnu (nikoliv denně!) o udělení mimořádné vycházky – rozhodnutí je plně
v kompetenci vychovatele, přihlíží k věku žáka, jeho chování a studijním výsledkům
g) volit a být volen do žákovské samosprávy
h) užívat vlastní povolené elektrospotřebiče (předpokladem je dodržování bezpečnostních předpisů),
všechny používané přístroje musí být schváleny revizním technikem BOZP
i) navštěvovat ostatní pokoje, ale pouze do 19:00, později pouze ze studijních důvodů a výhradně
s předchozím souhlasem vychovatele
j) používat mobilní telefony – s výjimkou doby nočního klidu, průběhu schůzek či jiných domovních akcí
k) používat vlastní notebooky (tablety) - za poplatek 200,- Kč/rok, žák je při jejich používání povinen řídit
se závaznými interními pravidly, která předem stvrdí svým podpisem
l) vyvěšovat plakáty a jinou vhodnou výzdobu na místa k tomu určená
m) nejpozději do 21:30 požádat ze studijních důvodů o prodloužení večerky do 23:00 (ovšem v případě,
využil–li žák účelně dobu určenou ke studiu), rozhodnutí je v kompetenci vychovatele
n) s písemným souhlasem zákonného zástupce přespat mimo DM
o) využívat volného času v DM k rozvoji osobnosti
p) v případě neshod se spolubydlícími požádat dle možností o přestěhování na jiný pokoj
q) právo na soukromí a volný čas, na nerušený klid ve studijní a noční době
r) právo na poskytnutí první pomoci nebo přivolání lékařské služby
s) právo na pomoc při řešení osobních nebo studijních problémů
t) právo na ochranu důvěrných informací
u) právo na vlastní pracovní aktivity v DM s podmínkou dodržování VŘ a pořádku
a)
b)
c)
d)

Čl. 4 POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ
a) řídit se pokyny pracovníků DM, dodržovat vnitřní řád, denní režim, protipožární předpisy a pravidla
bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících – seznámení s nimi stvrdí žák podpisem dle pokynů
vychovatele
b) dodržovat dobu studijního klidu – nerušit na pokojích ani na chodbách, svědomitě se připravovat na
vyučování
c) v zájmu ochrany osobního majetku i majetku svých spolubydlících uzamykat pokoj vždy, když ho
v dané době jiný neužívá, nevodit si na pokoj cizí návštěvy
d) udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, na pokoji a ve společných prostorách DM, denně
provádět základní úklid pokoje a 2x měsíčně se svými spolubydlícími velký úklid pokoje (v případě
potřeby dle pokynů vychovatele i častěji), řádně stlát své lůžko, před ranním odchodem zavřít okna,
vypnout všechny elektrospotřebiče, zamknout pokoj a klíč odevzdat na vychovatelně
e) šetřit zařízení DM, šetřit elektrickou energií a vodou
f) veškeré závady hlásit okamžitě vychovateli; úmyslně spáchané škody hradí ve shodě s platnými
právními normami zákonný zástupce žáka
g) sdělovat vychovateli studijní výsledky a změny v osobních údajích
h) ctít svobodu a práva druhých, být tolerantní zejména k jejich potřebě učit se v klidu a mít své soukromí
i) chodit přiměřeně a čistě oblečen, ve všech prostorách DM se přezouvat a obuv nechat v botníku či šatně
j) dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování ke všem ubytovaným žákům i zaměstnancům DM,
plnit základní hygienické požadavky, v jídelně dodržovat zásady kulturního stolování
k) potraviny ukládat pouze do prostor k tomu určených (lednice) - nikoliv za okna; stav potravin
pravidelně kontrolovat
l) z bezpečnostních důvodů oznámit vychovateli jakýkoli odjezd mimo Turnov = i v době osobního volna!
m) oznámit vychovateli ve službě každý úraz, onemocnění a nevolnost – i zdánlivě bezvýznamnou
(v případě, že žák onemocní doma, oznámí toto jeho zákonní zástupci nejpozději do 24 hodin od
stanoveného příjezdu do DM)
n) přicházet do DM včas (dle ustanovení vnitřního řádu), střízlivý a řádně upravený
Čl. 5 PLATÍ ZÁKAZ
a) nadměrných projevů intimity a sexuality
b) přechovávání jakýchkoliv zvířat
c) provozování činnosti politických stran a politických hnutí včetně jejich propagace (§ 32 školského
zákona)
d) propagace reklamy, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání či reklamy a prodeje výrobků
ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či
poškozujících životní prostředí
e) vyklánění z oken, sezení v otevřených oknech a vstupu na parapety, pokřikování z oken, vyhazování
odpadků z oken apod.
f) svévolných zásahů do instalace jakéhokoliv druhu
g) přemístění inventáře bez vědomí vychovatele, poškozování stěn, nábytku či dveří (výzdobu lze umístit
pouze na místa předem schválená)
h) donášení, přechovávání a propagace literatury psané i obrazové, která propaguje fašismus, rasismus,
xenofobii, satanismus, násilí, pornografii či jiné nežádoucí jevy
i) hraní hazardních her o peníze
j) vstupu do ubytovacích prostor všem osobám, které nejsou ubytovány v DM (tento zákaz se vztahuje i na
neubytované spolužáky!) – s výjimkou předem ohlášených rodinných příslušníků
k) pořizování kopií klíčů od pokojů
l) uzamykání na pokojích i jiných místnostech DM
m) používání svíček, prskavek, vonných tyčinek (manipulace s otevřeným ohněm)
n) hlasité hudební produkce, zejména v době studijního klidu! (nutno používat sluchátka)
Čl. 6 ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY
a) krádež, loupež, vydírání
b) veškeré projevy snižování lidské důstojnosti, šikana, omezování osobní svobody, stalking, fyzické či
psychické napadání, projevy rasové nesnášenlivosti, týrání spolubydlících, jakákoliv propagace
extremistických hnutí a skupin
c) vandalismus
d) ublížení na zdraví nebo ohrožení zdraví spolubydlících
e) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům DM
f) přechovávání a používání střelných, bodných, sečných a jiných zbraní; manipulace s ohněm,
s chemikáliemi a výbušninami

g) kouření ve vnějších i vnitřních prostorách DM (§ 8 odst. 1 b) zákona č. 379/2005 Sb.)
h) užívání návykových látek a manipulace s nimi (návykovou látkou se rozumí: alkohol, omamné a
psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací
nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování; manipulací se rozumí přinášení, nabízení,
zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání)
- při důvodném podezření z požití alkoholu nebo jiné návykové látky bude žák podroben dechové zkoušce
či testu (na základě souhlasu zákonných zástupců v dotazníku) – v případě nesouhlasu s provedením testu
se toto podezření považuje za pozitivní nález (§16 odst.5 zákona č. 379/2005 Sb.)
- u neplnoletých jsou přivoláni zákonní zástupci, aby si dotyčného neprodleně odvezli, plnoletým je
odmítnuto ubytování (§15 zákona č. 379/2005 Sb.)
Při spáchání některého z přestupků uvedených v čl. 6 hrozí žákovi až okamžité vyloučení z
ubytování – rozhoduje závažnost spáchaného přestupku!
Čl. 7 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
podle § 31 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
a) pochvaly nebo jiná ocenění za vzorné chování a vzorné plnění povinností
•
ústní pochvala vychovatele
•
pochvala ředitele DM
•
pochvalný dopis ředitele DM zaslaný rodičům nebo zákonným zástupcům
•
odměna formou určité výhody
•
věcný dar
b) kázeňská opatření
•
napomenutí udělené vychovatelem (vyslovené žákovi a telefonicky či písemně sdělené
zákonným zástupcům žáka)
•
důtka udělená ředitelem DM (písemně oznámená zákonným zástupcům žáka)
•
podmíněné vyloučení z ubytování za závažné přestupky se zkušební lhůtou nejdéle
na dobu jednoho roku – podle charakteru přestupku (oznámené písemně ředitelem
zákonným zástupcům žáka) *
•
vyloučení z ubytování za závažné přestupky, zvláště trestního charakteru nebo
vážného morálního dopadu nebo za porušování VŘ DM ve zkušební lhůtě k
podmíněnému vyloučení (oznámené písemně ředitelem zákonným zástupcům žáka) *
*rozhodnutí ředitele podléhají správnímu řádu (tj. právo odvolání do 15 dnů ke Krajskému
úřadu Libereckého kraje, až poté nabývají právní moci)
O volbě výchovného opatření rozhodne ředitel DM po projednání přestupku s výchovnou komisí, př. i se
zákonnými zástupci žáka (vyloučení). Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku,
a proto škála výchovných opatření nemusí být využívána v daném pořadí. Volba je vždy individuálním a
specifickým rozhodnutím, které bere ohled na schopnost žáka změnit svoje chování. Opakované přestupky se
posuzují přísněji. Rozhodnutí výchovné komise je oznámeno pedagogické radě a žákovské samosprávě.

Čl. 8 DALŠÍ USTANOVENÍ
a) při podezření či výskytu návykové látky v DM postupují pracovníci DM dle opatření uvedených v
příloze č. 1
b) vnitřní řád je závazný i pro plnoleté žáky a studenty, na základě předchozí dohody s vychovatelem však
mohou mít umožněn zvláštní režim
c) pravidelná zájmová činnost mimo dobu osobního volna je povolována žákům do 18 let na základě
písemného souhlasu zákonných zástupců
d) důsledně předcházet hrozícím škodám, zejména případným možným krádežím, proto není
vhodné přinášet do DM drahou elektroniku a vyšší částky peněz; pokud je to ale nezbytné, je
třeba si je vždy včas uložit v kanceláři DM nebo do trezoru u hospodářky školy
e) drobné osobní cennosti si žáci mohou uzamykat do skříní a nočních stolků

Účinnost vnitřního řádu od 1. 9. 2015

Ing. Jana Rulcová
ředitelka školy a DM

Příloha č. 1 VŘ DM SUPŠ a VOŠ

Jednotný postup při výskytu návykové látky, šikany či jiných nežádoucích jevů ve škole a v DM
Obecný postup:













kontaktovat školního metodika prevence (J. Chundelová) př. tř. učitele, ten pak informuje ředitele školy a svolá
výchovnou komisi
v případě důvodného podezření z požití návykové látky využít předem získaného souhlasu zákonného zástupce či
zletilého žáka a podrobit žáka orientačnímu testu (alkohol pomocí dechové zkoušky, OPL /omamné a psychotropní
látky/ pomocí zkoušky ze slin), a to především z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví žáků ve škole (zejm. v době
praktických cvičení) i v DM!
postupovat s rozvahou, každý případ posuzovat individuálně
mluvit s žákem bez dalších spolužáků, v př. šikany nekonfrontovat zúčastněné, snažit se předejít omylu
vyjádřit laskavost a důslednost
zajistit zakázanou látku (případně prekurzor), a to jen pokud je volně dostupná (neprohledávat, nesvlékat – pouze Policie
ČR je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání návykových látek provádět tato šetření!)
vždy provést písemný záznam za účasti dvou svědků
kontaktovat zákonné zástupce, společně nalézt řešení, stanovit jasná a pro všechny zúčastněné přijatelná pravidla chování
= uzavřít dohodu o dalším postupu a důsledně dbát na to, aby byla dodržována.
V př. návykových látek:
- zákonní zástupci spolu s žákem navštíví některé z odborných pracovišť (Středisko výchovné péče, K-centrum apod.)
- žák bude absolvovat vhodnou léčbu v terapeutickém zařízení, a to po dobu nezbytně nutnou, kterou určí terapeut
- v případě, že není vhodná ambulantní péče (určuje terapeut), umožní škola pobyt v jiném zařízení (délka pobytu je
zpravidla 2 – 6 měsíců, v komunitním zařízení 1 rok)
- škola bude na základě dohody průběžně informována o výsledcích léčby (odborným pracovištěm na žádost zákonných
zástupců)
pokud zákonní zástupci nedodržují domluvu, povolá je škola k jednání a upozorní je na možnost postupovat represivně
(zanedbání rodičovských povinností – nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany dětí v místě bydliště)
v případě pochybností kontaktovat okresního školního metodika prevence (Mgr. Věra Provazníková, PPP Semily)

Řešení konkrétních případů při výskytu návykové látky:
distribuce OPL ve škole (v DM)

i při důvodném podezření vyrozumět Policii ČR
informovat zákonné zástupce
v př. osob mladších 18 let vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany dítěte

nález OPL ve škole (v DM)

látku nepodrobovat testu
ihned uvědomit vedení školy
řádně látku zajistit a uschovat (zalepit do obálky, datum, čas, místo nálezu,
razítko školy a podpis nálezce)
vyrozumět Policii ČR

podezření, že žák má nějakou OPL

ihned vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat s ní další postup
informovat zákonné zástupce
žáka izolovat od ostatních a mít pod dohledem
neprovádět v žádném případě osobní prohlídku ani prohlídku jeho věcí

žák je ve škole (DM) pod vlivem návykové
látky, jeho život je zjevně ohrožen

zajistit životně důležité funkce a volat lékařskou službu první pomoci
vyrozumět ihned zákonného zástupce, není-li dostupný, vyrozumět orgán
sociálně-právní ochrany a vyčkat jeho pokynů– případně vyžadovat pomoc
splnit oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte
(pokud jsme ho již nekontaktovali – viz výše)
informovat vedení školy
se zákonnými zástupci se dohodnout na dalším postupu, v případě zájmu
poskytnout informace o možnostech odborné pomoci

žák je ve škole (v DM) pravděpodobně pod
vlivem návykové látky,
jeho život není ohrožen

v případě podezření provést na základě předem získaného souhlasu
zákonného zástupce orientační test (dechová zkouška, zkouška ze slin)
o události sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka
v případě pozitivního testu postupovat stejně jako v předchozím případě

V Turnově dne 28. 8. 2009,
aktualizováno 25. 8. 2010

Ing. Jana Rulcová
ředitelka školy a DM

Příloha č. 2 VŘ DM SUPŠ a VOŠ

REŽIM DNE
6:30
6:30 – 7:45
7:45
7:50 – 13:00
13:00
13:00 – 13:45
13:45 – 17:00
do 19:00
(středa do 20:00)
17:00 – 18:00
19:00
19:00 – 21:00
do 21:30
21:30
21:30 – 21:45
21:45
22:00
22:00 – 6:00

Budíček.
Ranní hygiena, snídaně, úklid pokojů, větrání.
Odchod do školy, odevzdání klíčů od uzamčených pokojů do pracovny
vychovatelek.
Odchod žáků s akutními zdravotními potížemi k lékaři.
Vyučování dle školního rozvrhu - do 13:00 DM mimo provoz, pobyt na pokoji
je umožněn pouze ve výjimečných případech (přizpůsobení rozvrhu, nevolnost,
nemoc), klíče nevyžadujte.
Otevření DM.
Oběd, polední přestávka.
Odpolední vyučování – pobyt žáků v DM dle rozvrhu výuky (po dobu
nepřítomnosti žáků na pokoji bude pokoj uzamčen!).
Osobní volno.
Vycházky. Individuální, zájmová a relaxační činnost. Nabídka činnosti pro
výchovné skupiny.
Večeře.
Ukončení vzájemných návštěv na pokojích.
Studijní klid.
Dodržení studijního klidu. Kontrola. Sebevzdělávání.
Osobní hygiena.
Ukončení provozu sprch a kuchyněk.
Ukončení sledování TV, DVD v klubovně.
Odchod do pokojů, příprava na spánek.
Úklid kuchyněk.
Uzavření sprch a kuchyněk.
Večerka.
Noční klid.
Do 23:00 hodin může trvat prodloužené studium (na pokoji pouze s lampičkou),
a to s předchozím souhlasem vychovatele.

V Turnově dne 25. srpna 2015

Ing. Jana Rulcová
ředitelka školy a DM

zde odstřihnout návratku ---------------------------------------------------------------------------------------------------

S Vnitřním řádem DM SUPŠ a VOŠ Turnov pro školní rok 2016/2017 (účinným od 1. 9. 2015) jsem byl(a)
seznámen(a) v plném rozsahu.
.....................................................................
Jméno a příjmení žáka

..................................................................
podpis žáka

......................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce

..................................................................
podpis zákonného zástupce

