VNITŘNÍ ŘÁD
Domova mládeže
při Gymnáziu a Střední odborné škole,
Jilemnice, Tkalcovská 460, p. o.
Domov mládeže je školské zařízení, které vytváří potřebné soc. zázemí žákům středních škol. Výchovnou činností
navazuje na výchovně-vzdělávací práci stření školy a na výchovné působení rodiny. Výchovní pracovníci domova
spolupracují s příslušnými školami a rodiči žáků (zákonných zástupců).

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
Žáci mají tato práva:
1. Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat zdarma zařízení DM, určené žákům (pračka, internet,
posilovna, kuchyňka atd.).
2. Podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti, podávat návrhy a připomínky ke stravování
a všem otázkám života v DM.
3. Zúčastňovat se zájmové činnosti.
4. Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla.
5. Zapojovat se do činností společenských a zájmových organizací. Po dohodě s vychovateli se zúčastňovat jejich
akcí, pokud nenarušují vnitřní řád, režim dne a nejsou překážkou v plnění povinností vůči škole.
6. Požádat vychovatele o úschovu peněz a cenných předmětů.
7. Návštěvy jsou hlášeny vychovateli a mají povolen vstup do společenské místnosti v době osobního volna.
8. Pomoc při řešení osobních nebo studijních problémů.
9. Přivolání lékařské pomoci.
Žáci mají tyto povinnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dodržovat ustanovení tohoto řádu a řídit se pokyny pracovníků DM.
Svědomitě se připravovat na vyučování, nerušit při této přípravě své spolubydlící.
Dodržovat pravidla hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti, protipožární předpisy.
Šetřit zařízení a vybavení DM, elektrickou energií, vodou, teplem a potravinami.
Hlásit odchod a příchod z DM (včetně odchodů k lékaři a výsledků jeho návštěvy).
Neprodleně hlásit vychovateli i zaměstnancům DM zjištěné závady, poškození majetku, ztrátu věcí nebo peněz.
Hlásit zdravotní potíže a poranění.
Udržovat čistotu a pořádek svých věcí, pokoje i společných prostor.
Hlásit změny osobních údajů (např. bydliště, tel. čísla atd).
Dbát o dobrou pověst žáků středních škol.
Při odchodu z pokoje uzamykat dveře, při nedodržování není možné hradit škody vzniklé případným zcizením.
Škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti je povinen viník uhradit.

Žákům je zakázáno:
1. Kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů, používat zdraví škodlivých látek, hraní hazardních her v DM.
2. Zasahovat do instalace jakéhokoli druhu.
3. Přechovávat všechny typy střelných nebo jiných zbraní, nábojů, chemikálií, výbušnin, manipulovat s otevřeným
ohněm.
4. Užívat vlastní elektrické spotřebiče – povoleny jsou pouze holicí strojky, vysoušeče vlasů, radiomagnetofony,
osobní počítače, telefony. Tyto je povinen přeložit ke kontrole (viz protokol o užívání el. spotř.). Za ztráty
těchto zařízení DM neručí, a tudíž žák nemůže požadovat náhradu za případné zcizení.
5. Přemísťovat inventář bez souhlasu vychovatele.
6. Přechovávat na DM drobné zvířectvo.
7. Odjezdy mimo obvod Jilemnice, pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci v domově mládeže
1. Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemném respektu.
2. Žáci domova mládeže jsou ve vztahu ke všem zaměstnancům domova mládeže povinni dodržovat pravidla
slušného chování a jim příslušná ustanovení vnitřního řádu.
3. Zaměstnanci domova mládeže jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování v
podmínkách své působnosti.
4. Pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně
souvisí s plněním vzdělávacího programu domova mládeže, vnitřním řádem a dalšími nezbytnými opatřeními.
Všichni zaměstnanci domova mládeže budou žáky chránit před násilím, diskriminací, působením negativních
jevů a budou respektovat jejich soukromí.
5. Pedagogičtí pracovníci uplatňují taktní přístup při jednání se zákonnými zástupci

Provoz a vnitřní režim domova mládeže
1. Týdenní provoz domova mládeže se v běžném vyučovacím týdnu zahajuje v neděli v 17.00 hod. a končí v
pátek v 17.00 hod. odjezdem žáků do místa trvalého bydliště. Odjezdy domů v průběhu týdne se povolují u
nezletilých žáků pouze na písemnou žádost zákonných zástupců, v případě onemocnění po uvědomění
zákonných zástupců.
2. Domov mládeže ubytovaný žák opouští pouze v době stanovené pro osobní volno a vycházky, a to s
vědomím vychovatele.
3. Režim dne:
6.30 - 7.00

Budíček, osobní hygiena
Po osobní hygieně provedou studenti ranní úklid. Začíná-li vyučování později, musí
být pokoj před odchodem uklizen.

6.45 - 7.15

Snídaně

11.30 - 13.15

Oběd

16.00 - 17.30

Zájmová činnost na DM, osobní volno. Po vyučování nejsou automaticky vycházky.
Odchod z DM musí žák hlásit vychovateli.

17.30 - 18.00

Večeře

18.00 - 19.00

I. doba studijního klidu
Platí pro ty, kteří chtějí večer navštívit kulturní, sportovní akci mimo DM (aerobic,
bazén apod.), případně večerní program TV.
Individuální zájmová činnost.

19.00 - 21.00

II. doba studijního klidu

21.00 - 21.45

Osobní hygiena, příprava na večerku

22.00

Večerka

22.00 - 23.00

Mimořádné studium
Povoluje se jen těm, kteří se prokazatelně nemohli připravit na školní vyučování.
Studuje se ve vyhrazených prostorách se souhlasem vychovatele.

V odůvodněných případech je v pravomoci vychovatele režim dne upravit.

4. Vycházky
Doba vycházek se řídí věkem, prospěchem a chováním.
a. žáci do 17 let do 20.30
b. žáci od 17 do 18 let do 21.00
c. žáci nad 18 let do 21.30

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Domov mládeže zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků při vzdělávání a výchově a činnostech s ní přímo
souvisejících a při poskytování ubytovacích služeb. K zabezpečení tohoto úkolu domov mládeže přijímá na
základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k
prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při výchově a
vzdělávání v rámci jednotlivých aktivit, při přesunech žáků v rámci využívání osobního volna, stravování v
jiných školských zařízeních a při účasti žáků domova mládeže na různých akcích. Přihlíží k věku žáků, jejich
schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti žáků a vytváří podmínky pro
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
2. Pedagogové v domově mládeže jsou poučeni a proškolováni o varovných projevech sociálně patologického
chování (agrese a šikany, záškoláctví, drogové závislosti, delikvence mladistvých) a chování žáků průběžně
monitorují
3. Domov mládeže respektuje identitu a individualitu každého ubytovaného žáka i pracovníka v DM, odmítá
násilí a zneužití moci v jakékoli podobě.
4. Domov mládeže usiluje o nastavení funkčního systému vzájemné komunikace mezi ubytovanými žáky
navzájem i mezi žáky a pedagogy. Zajišťuje jí realizaci výchovných skupin, v rámci kterých si výchovné skupiny
nastavují pravidla i organizací aktivit na podporu pozitivních vztahů ve výchovných skupinách. Ve své práci
využívají pedagogičtí pracovníci v domově mládeže takových metod a forem práce, při kterých podporují
spolupráci ubytovaných žáků, vzájemnou toleranci, respektování odlišností. Všímají si negativních projevů a
ty minimalizují, v případě přetrvávání těchto projevů a závažných projevů spolupracují při jejich řešení se
zákonnými zástupci žáka a se školou.
5. Při zajišťování podmínek ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí vychází domov mládeže ze školního Minimálního preventivního programu, který naplňují metodik
prevence a výchovný poradce, kteří úzce spolupracují se všemi zaměstnanci domova mládeže.
6. Všichni zaměstnanci domova mládeže poskytují v případě potřeby žákům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví a vykonávají dohled nad žáky v případě potřeby.
7. Žáci vystupují slušně vůči sobě, vůči všem zaměstnancům domova mládeže a všem osobám, které se v něm
pohybují. Dodržují normy mezilidských vztahů založené na demokratických principech respektujících identitu
a individualitu každého člověka, chovají se slušně.
8. Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, zdraví a
bezpečnost jejich spolubydlících a dalších osob v domově mládeže, který by ponižoval lidskou důstojnost,
nebo který by byl v rozporu s právními a ostatními předpisy a dobrými mravy.
9. Případné konflikty mezi sebou řeší žáci projednáním s pedagogickým pracovníkem (kmenovým
vychovatelem, vedoucím vychovatelem). Domov mládeže ve spolupráci se školou vždy zváží, zda je v daném
případu sama kompetentní projevy sociálně patologického chování šetřit a řešit nebo zda, dle závažnosti celé
situace, požádá o pomoc zvenčí (např. pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné péče,
neziskovou organizaci).

Výchovná opatření
1. Pochvaly
Kmenový vychovatel nebo vedoucí vychovatel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
podnětu dalších osob a po projednání s ředitelem školy, udělit žákovi za výrazný projev iniciativy nebo
déletrvající úspěšnou práci v domově mládeže:
a. ústní pochvala vychovatele, ředitele;
b. písemná pochvala vychovatele, ředitele;
c. bezplatná nebo částečně hrazená účast na kulturní a sportovní akci; prodloužené vycházky.
2. Kázeňská opatření
a. V případě, že žák poruší povinností stanovené Vnitřním řádem domova mládeže méně závažným
způsobem, řeší toto porušení pedagogičtí pracovníci domova mládeže pohovorem s žákem.
Kázeňským opatřením s právními důsledky jsou za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených Vnitřním řádem domova mládeže:
i. podmíněné vyloučení žáka z domova mládeže
ii. vyloučení žáka z domova mládeže.
b. U podmíněného vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební
lhůty dalšího případu zaviněného porušení povinností stanovených Vnitřním řádem domova
mládeže, může ho ředitel z domova mládeže vyloučit.
c. Závažné zaviněné porušení povinností stanovených Vnitřním řádem domova mládeže je zejména:
i. cílené a opakované ubližující agresivní útoky (psychické i fyzické), šikana, včetně kyberšikany,
ii. mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují,
iii. zvláště hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok,
iv. konzumace, přechovávání, manipulace, propagace či distribuce návykových látek v areálu
domova mládeže či na akcích pořádaných domovem mládeže,
v. krádež, podvod,
vi. porušení zákazu nosit do domova mládeže zbraně, předměty a látky, které mohou ohrozit
zdraví a život nebo poškodit majetek,
d. Zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených vnitřním řádem je řešeno vyloučením
žáka.
e. Zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovených vnitřním řádem je:
i. zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům,
ii. zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy.

Podmínky zacházení s majetkem domova mládeže ze strany žáků
1. Žák šetrně zachází se majetkem domova mládeže. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku DM, žáků,
vychovatelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, který poškození
způsobil.
2. Každé poškození nebo závadu v DM hlásí žák vychovateli.
3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit vychovatel a zvážit i
pedagogickou (výchovnou) stránku.
4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pokoje a nejbližšího okolí.
5. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken (povoleno je pouze otevírání ventilace) a sezení
na okenních parapetech. Dále je žákům z bezpečnostních důvodů zakázáno houpat se na židlích.
6. Úmyslné zaviněné poškozování majetku DM je vždy považováno za závažné zaviněné porušení povinností
daných vnitřním řádem.

V Jilemnici dne 12.03.2019

Mgr. Daniel Martinek, LL.M.
ředitel školy

