Příloha č. 8

PROVOZNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Určeno:

Ž{kům, studentům, z{konným z{stupcům,
vychovatelům

Vypracoval:

Bc. Tom{š Bach, vedoucí vychovatel

Schv{lil:

Ing. Luboš Kub{t, ředitel

Provozní řád nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2017

Seznam domovů mládeže

I.
1. Domov mládeţe Skuherského
2. Domov mládeţe Nerudova

II.

Obecná ustanovení

1. K ubytování v DM jsou přijímání ţáci, kteří jsou kmenovými ţáky SŠ polytechnické a
nemohou dojíţdět do školy a na pracoviště, ţáci jiných škol a učilišť, kteří si podají
přihlášku do DM.
2. Provoz obou DM je od neděle 18:00 hodin do pátku 15:00 hodin.
3. Ţákům je k dispozici vybavená kuchyňka, společenské klubovny, klubovna na stolní
tenis a rekreační sportovní aktivity.
4. DM mají k dispozici dále pro mimoškolní vyuţití zařízení zaměřené na pohybovou
výchovu - tělocvičnu, posilovnu, hřiště, horolezeckou stěnu.
5. Platba za ubytování v DM a stravování bude hrazena sráţkou stanovené částky
z bankovního účtu. Opakované neuhrazení platby ve stanoveném termínu je důvodem
k přerušení nebo k ukončení ubytování v DM (dle Vyhlášky č. 108/2005 Sb., v
platném znění, § 4, bod 5, odst. b). Výše stanovené částky za ubytování v DM se
nemění, i kdyţ není ubytovaný ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud
však v průběhu školního roku ţák nebo student z důvodů organizace vyučování ve

škole (praxe ob týden), jímţ je ţákem nebo studentem, opakovaně nebude v DM
ubytován (praxe ob týden), úplata se mu přiměřeně sníţí.
6. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při pobytu na DM a výchovných akcích je nezbytná
zodpovědnost ubytovaných v oblasti BOZ dětí, ţáků a studentů ve školských
zařízeních. Proto budou ubytovaní poučeni o pravidlech BOZ a PO, která musí během
svého pobytu dodrţovat.
7. Na DM probíhá pravidelná výměna loţního prádla.
8. Zásilky listovní i peněţní mají mít vţdy adresu upravenou takto:
Jméno a příjmení ubytovaného
SŠ polytechnická Domov mládeže
Nerudova 59 (příp.. Skuherského 39)
370 04 České Budějovice
9. Kontakty:
DM Skuherského:
adresa: Domov mládeţe
Skuherského 39
370 01 České Budějovice

mobil: 770 110 281
kancelář vychovatele: 387 428 973
SŠ polytechnická - ústředna: 387 927 111
E-mail: dmskuherskeho@sspcb.cz

DM Nerudova:
adresa: Domov mládeţe
Nerudova 59
370 04 České Budějovice

mobil: 778 761 501
kancelář vychovatele: 387 424 898
SŠ polytechnická - ústředna: 387 927 111
E-mail: dmnerudova@sspcb.cz

Vedoucí vychovatel:
Bc. Tomáš Bach
adresa: SŠ polytechnická
Nerudova 59
370 04 České Budějovice

mobil: 723 213 054
kancelář: 387 927 115
SŠ polytechnická - ústředna: 387 927 111
E-mail: bach@sspcb.cz

III.

Práva ubytovaných

1. Na přidělení lůţka, pokrývky, polštáře a lůţkovin, na předání pokoje v pořádku podle
předávacího protokolu a s potřebným základním vybavením.
2. Na řádné vytápění a osvětlení pokoje, odpovídající hygienické a zdravotní
zabezpečení.
3. Na první pomoc a ošetření.
4. V pátek odjíţdět k rodičům nebo zákonnému zástupci, odjezd v průběhu týdne na
základě individuálního písemného, e-mailového poţádání rodičů nebo zákonného
zástupce.
5. Aktivně se podílet na ţivotě DM, být informován o prováděných opatřeních na DM,
kritizovat nedostatky, iniciativně předkládat návrhy a náměty na zlepšení.

6. Zúčastňovat se vycházek, kulturních, společenských akcí a jiné společenské činnosti
na DM i mimo DM.
7. Vyuţívat všech zařízení na DM slouţících k výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti.
8. Na zajištění celodenní stravy ve školní jídelně.
V případě neplnění povinností a porušování vnitřního řádu DM můţe vychovatel dočasně
omezit práva ubytovaného uvedená v bodech č. 6,7.

IV.

Povinnosti ubytovaných

1. Přihlášku k ubytování na DM podávají rodiče, zákonný zástupce nebo zletilý ţák do
30. května předcházejícího školního roku.
2. Pravidelná platba za ubytování v DM a stravování bude hrazena sráţkou stanovené
částky z bankovního účtu.
3. Dodrţovat ustanovení vnitřního řádu DM, řídit se pokyny výchovných pracovníků.
4. Být ke všem zaměstnancům DM zdvořilý a slušný.
5. Zachovávat základní pravidla dobrých mezilidských vztahů, dbát o dobrou pověst
DM, respektovat práva spolubydlících (klid, pořádek, čistota).
6. Sledovat změny ve vnitřním řádu, organizační pokyny - informace a nařízení na
veřejných nástěnkách.
7. Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti
sebevzděláním, svěřené úkoly plnit svědomitě, včas a odpovědně.
8. Zdrţovat své spolubydlící od nesprávných činů.
9. Udrţovat čistotu a pořádek na pokoji a osobních věcech.
10. Udrţovat pořádek v ostatních prostorách DM (klubovna, WC, umývárna, atd.).
11. Povinná přítomnost v 17:00 - 17:30 hod. na DM.
12. Uzamknout při odchodu pokoj a tím zamezovat moţnosti vniknutí cizí osoby a
případného zcizení osobních věcí.
13. Při příchodu na DM se přezout do přezůvek a obuv uloţit do přidělené botárny.
14. Mimořádné odchody z DM oznamovat vychovateli a vyţádat si jeho povolení.
15. Mimořádné odjezdy domů předem ohlásit vychovateli a předloţit písemnou
(omluvenka nebo e-mail) ţádost rodičů, nebo zákonného zástupce. Zletilý ţák musí
vyplnit a odevzdat vychovateli odjezdový lístek.

16. Nemoc, úraz nebo jiné zdravotní potíţe ihned oznámit vychovateli, vychovatel
rozhodne o dalším postupu.
17. Veškerou nepřítomnost na DM oznámí rodiče nebo zákonný zástupce vychovateli na
DM (ideálně e-mailem).
18. Zúčastnit se kaţdoročně na začátku školního roku školení o pravidlech BOZ a PO.
19. Dodrţovat pravidla BOZ a PO na DM i mimo DM.
20. Plnit základní hygienické poţadavky.
21. Šetřit svěřený majetek DM, včetně šetření tepelnou, elektrickou energií a vodou.
22. Kaţdé poškození majetku ihned nahlásit vychovateli.
23. Uhradit vzniklou škodu na svěřeném majetku DM – podle dohody s vychovatelem
finanční náhradou podle stupně opotřebení, nebo náhradou poškozené věci za novou.
Pokud se nezjistí ubytovaný, který zařízení poškodil, podílejí se na náhradě všichni
ubytovaní na pokoji (pokud jde o škodu na pokoji), ubytovaní na celém patře (pokud
jde o škodu na patře), v nutném případě se na náhradě podílejí všichni ubytovaní na
DM, pokud by šlo o zařízení, které slouţí všem ubytovaným na DM, např. chodba,
WC, umývárna, klubovna, herna atd.
24. Při ukončování pobytu vrátit lůţkoviny, nepoškozený klíč od pokoje oproti vratné
záloze a předat pokoj na základě předávacího protokolu. Vyklidit své věci a uklidit
svěřené prostory. Splnit závazky vůči DM, škole a ukončení pobytu stvrdit písemnou
formou.
25. Dodrţovat časový reţim dne a zachovávat noční klid od 22:00 do 6:00 hod., během
nočního klidu být ohleduplný vůči ostatním (svítit na pokoji jen lampičkou, ztišit
veškerou činnost apod.).
26. Písemným potvrzením od rodičů nebo zákonného zástupce oznámit dobu (termín)
příjezdu po víkendu na DM – neděle večer, nebo pondělí ráno.
27. Nedělní příjezdy na DM volit tak, aby ubytovaný byl na DM nejpozději do 21:00 hod.
28. Ubytovaní mají za povinnost upozornit pedagogické pracovníky na projevy rizikového
chování, které se vyskytují nebo mohou vzniknout mezi ubytovanými na DM.
Rizikové chování je definováno ve školním řádu a patří do něj např. násilí, šikanování,
záškoláctví, kriminalita, delikvence, vandalismus, ohroţení mravnosti a ohroţování
mravní výchovy mládeţe, xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, uţívání
návykových látek – alkoholu, anabolik, medikamentů a dalších látek, kouření,
netolismus - virtuální drogy, patologické hráčství – gambling, sexuální zneuţívání,
sociálně patologická náboţenská hnutí.
29. Hlásit co nejdříve změny v osobních údajích (bydliště, kontakty na rodiče, změny ve
studiu) a poskytovat informace důleţité z hlediska ubytování v DM.

V.

Ubytovaným je zakázáno

1. Kouření, pouţívání kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret ve vnitřních i vnějších
prostorách DM, před vchodem do DM a SŠ polytechnické, v nejbliţším okolí DM a
školy.
2. Přechovávání všech typů střelných a chemických zbraní a zbraní vůbec, nábojů,
chemikálií, výbušnin, provádět jakékoli chemické pokusy a přechovávat ţivá zvířata.
3. Poţívání a přechovávání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek na
DM a při akcích pořádaných DM (moţnost kontroly detektorem).
4. Příchod na DM pod vlivem alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek
(moţnost kontroly detektorem alkoholu).
5. Pouţívání elektrických spotřebičů a zasahování do elektrické instalace. Na
individuální ţádost můţe vychovatel povolit pouţívání elektrických spotřebičů po
předloţení „Záznamu o uţívání vlastního spotřebiče na DM“.
6. Pouţívání vlastních vařičů, varných konvic a jiných elektrospotřebičů na DM
neschválených vychovatelem.
7. Záškoláctví, šikanování, vandalismus, projevy xenofobie, rasismu a jiných
nehumánních postojů, hraní hazardních her, jiné rizikové chování (jednání vedoucí k
závislostem, kriminalitě apod.).
8. Zamykat se na pokojích (kromě zamykacího knoflíku) a jiných prostorách DM.
Vyklánět se z oken, sedat na okenních římsách, vyhazovat jakékoliv předměty z oken.
9. Přemísťování vybavení pokoje a DM, výzdoba pokoje s nevhodnou tématikou nebo
poškozující vybavení pokoje.
V případě porušení výše uvedených zákazů mohou být vychovatelem dočasně omezena
práva ubytovaného uvedená v části III., bodech č. 6,7. Provinění vůči vnitřnímu řádu DM
bude řešeno patřičným výchovným opatřením.

VI.

Výchovná opatření

Za vzorné plnění povinností a příkladné chování
a) pochvala vychovatele
b) pochvala vedoucího vychovatele
c) pochvala třídního učitele
d) pochvala ředitele
Za neplnění a porušování bodů vnitřního řádu DM (kázeňská opatření)
a) napomenutí vychovatele
b) napomenutí vedoucího vychovatele
c) důtka udělená ředitelem
d) podmíněné vyloučení z DM
e) vyloučení z DM

Podle závaţnosti provinění vůči vnitřnímu řádu DM je moţné pouţít výchovné opatření
bez nutnosti zachování jejich posloupnosti. Kaţdý ubytovaný je povinen znát vnitřní řád
DM a řídit se jím. Neznalost vnitřního řádu DM v ţádném případě ubytovaného
neomlouvá.

VII.

Časový rozvrh dne

 5:00 – 6:30 hodin

- budíček (dle školního rozvrhu)

 5:00 – 7:15 hodin

- osobní hygiena, úklid pokojů včetně osobních věcí, odchod na
snídani, na odborný výcvik a teoretické vyučování

 6:00 – 7:45 hodin

- snídaně

 15:00 – 17:00 hodin

- osobní volno, zájmová činnost, činnost vedená vychovatelem,
zájmové kluby DM, individuální příprava na vyučování

 16:30 – 17:00 hodin

- každý čtvrtek generální úklid pokojů

 17:00 – 17:30 hodin

- povinná přítomnost ubytovaných ţáků na DM, kontrola
přítomných, organizační záleţitosti, kontrola běţného úklidu

 17:30 – 18:30 hodin

- večeře

 18:30 – 19:30 hodin

- studijní doba a studijní klid na DM, individuální příprava na
vyučování

 18:30 – 21:00/21:30 hod. – vycházky (na základě svolení vychovatele a zákon. zástupců)
 19:30 – 21:30 hodin

- osobní volno na DM, zájmová činnost, zájmové kluby DM,
činnost vedená vychovatelem, individ. příprava na vyučování

 21:30 – 21:45 hodin

- příprava na večerku, osobní hygiena

 21:45 – 22:00 hodin

- večerka, kontrola přítomných

Poznámky k časovému rozvrhu dne:
Ţáci 1. ročníků SŠ mají stanoven příchod z vycházek do 21,00.
O odchodu na večeři, vycházky rozhoduje vychovatel v rozmezí stanoveném časovým
harmonogramem podle dokončení kontroly přítomnosti ubytovaných ţáků, běţného
úklidu, případně plnění jiných povinností.
Výjimky z časového harmonogramu jsou moţné pouze na základě souhlasu rodičů,
vychovatele, resp. vzájemné dohody.

VIII.

Ustanovení týkající se studentů VŠ, JŠ, VOŠ

1. Nutnost udrţovat noční klid od 22:00 do 6:00 hod, ubytovaný student nemusí jít spát,
musí však upravit svou činnost tak, aby nerušil ostatní ubytované.
2. Ubytovaný student na DM Nerudova můţe odejít z DM na vycházku v kteroukoliv
denní dobu. Pokud čas návratu z vycházky překročí 21:00 hod, musí čas svého
příchodu zapsat do sešitu na vrátnici. Návrat z vycházky je nejpozději do 23:00 hod.
Po 22:15 hod. vstup do DM pouze bočním vchodem (zahradou z ulice Jírovcova).
3. Ubytovaný student na DM Skuherského můţe odejít z DM na vycházku po
domluvě s vychovatelem ve sluţbě.
4. Odjezdy domů v průběhu týdne musí ubytovaný student nahlásit předem vychovateli
ve sluţbě (osobně, zápisem do sešitu na vrátnici, atd.), současně s termínem svého
návratu na DM.
5. Onemocní-li ubytovaný student doma a nemůţe na DM přijet, musí tuto skutečnost co
nejdříve oznámit vychovateli na DM (telefonicky, e-mailem)

…………………………..
Bc. Tomáš Bach
vedoucí vychovatel DM

……………………………
Ing. Luboš K u b á t
ředitel školy

Záznam o užívání vlastního spotřebiče na DM
příjmení a jméno
datum narození
spotřebič (druh, název,
popis)
výr. číslo
rok výroby

Hlavní zásady užívání vlastního spotřebiče:
1. V DM je povoleno pouţívat pouze elektrospotřebiče splňující základní bezpečnostní
předpisy (napětí 220 V, ČSN 332010). Elektrospotřebič má proveden atest, který je
uveden v Záručním listě
2. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vnitřního ústrojí spotřebiče pod
elektrickým proudem. Majitel je povinen kontrolovat neporušenost přívodní šňůry a
při zjištění závady spotřebič odstavit.
3. Spotřebič smí být uţíván v chodu pouze na dozoru majitele. Při odchodu z místnosti
musí být spotřebič odpojen od zdroje elektrického proudu.
4. DM neručí za ztrátu nebo poškození spotřebiče.
5. Akustické spotřebiče (rádia, magnetofony) se pouţívají pouze na pokoji. Jejich
hlasitost musí být regulována dle okolností, aby nebyli rušeni spolubydlící.
6. Ubytovaní mohou pouţívat pouze spotřebiče uvedené v záhlaví tohoto seznamu.
Prohlašuji, ţe jsem se seznámil s výše uvedenými zásadami, návodem výrobce k obsluze a
údrţbě spotřebiče a zavazuji se k jejich dodrţování. Jsem si vědom, ţe při porušování zásad
mohu být dočasně nebo zcela zbaven práva uţívání vlastních elektrospotřebičů na DM.
Podpis majitele, dne:
Souhlas DM, podpis, dne:

