ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
ÚVOD
DM je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol kvalifikované výchovné
působení, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti v DM navazuje na obsah
vzdělávací práce střední školy.
Činnost a provoz DM se řídí Vyhláškou č. 108/2005 sb. o školních výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Řád DM je závazný pro všechny ubytované bez rozdílu věku.

PRÁVA ŽÁKU UBYTOVANÝCH V DM:
-

-

Používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného
žákům
Podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM
Požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla jednou za 14 dnů
Podávat připomínky ke všem otázkám života DM řediteli školy nebo vychovateli
Odjíždět na dny pracovního volna a klidu do místa bydliště.
Odjíždět, případně odcházet domů či jinam během týdne se souhlasem zákonných
zástupců (zletilý žáci mohou spát mimo DM, požádají-li písemně o povolení)
Mít ve stanovené dny vycházky:
1. ročník a neplnoletí žáci – do 18:30, ve středu do 20:00
Plnoletí od 2. ročníku – do 21:00
Odpolední směna – vycházky do 13 hodin
Užívat elektrické spotřebiče z vybavení DM
Užívat dohodnuté vlastní elektrické spotřebiče (např. rozhlasové přijímače, CD
přehrávače, přenosné TV pouze s pokojovou anténou, elektrické holicí strojky) pouze
s platným povolením revizního technika

POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ
-

Řídit se pokyny pracovníků DM
Dodržovat řád DM, režim DM, vnitřní pokyny
Svědomitě se připravovat na vyučování, dodržovat studijní klid stanovený režimem dne
(platí pro 1. ročník a neplnoleté)
Udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v pokoji a ve společných
prostorách DM, denně uklízet přidělený pokoj
Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a dodržovat protipožární předpisy
Šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami
Okamžitě hlásit veškeré závady inventáře a zařízení DM vychovateli, prokázané zaviněné
škody uhradit
Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování
Chodit přiměřeně a čistě oblečen a před vstupem do pokoje se přezouvat (boty ukládat na
určené místo)
Pro ukládání potravin užívat pouze vyhrazené prostory
Přicházet do DM ihned po skončení školy či odborného výcviku, příchod oznámit
vychovatelce a řídit se jejími pokyny (+ přečíst si informace na nástěnce)
Návštěvy ohlásit a zapsat v kanceláři (nutnost přezutí, vhodné prostory a čas po dohodě
s vychovatelkou)
Oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění (odchod k lékaři se souhlasem příslušného
pedagoga), případně na základě rozhodnutí lékaře odjet při onemocnění domů
Mít zákonným zástupcem omluvenou nepředvídanou nepřítomnost na DM (nejdéle do 3
dnů od jejího vzniku)
Oznámit přes svého zákonného zástupce plánovanou nepřítomnost na DM vychovateli
Při odchodu z DM vypnout elektrospotřebiče ze sítě (zejména nabíječky a prodlužovací
elektrické šňůry)

JE ZAKÁZÁNO:
- Svévolně poškozovat inventář a zařízení DM
-

Hrát hazardní hry
Být na DM a při akcích jim konaných pod vlivem alkoholu a jiných nelegálních drog
Kouřit v prostorách DM a při akcích jím konaných (týká se i elektronických cigaret apod. )
Užívat, přechovávat, nabízet, rozdávat a prodávat alkohol a jiné nelegální látky
Přechovávat zbraně, náboje, výbušniny, chemikálie, jedy
Přinášet na DM cenné věci a vyšší částky peněz (pokud je nezbytné přinést je do DM,
uložit je v kanceláři)
Používat vlastní tepelné i jiné zářiče (kamínka, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby),
používání el. spotřebičů vždy schvaluje vychovatel
Přesouvat nábytek a vylepovat plakáty
Vyklánět se z okna a sedět na oknech
Opouštět v době pobytu na DM město

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy
ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena některá z těchto pochval:
a/ pochvala vychovatele
b/ pochvala ředitele
c/ věcný dar
Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto
výchovných opatření:
a/ napomenutí vyslovené vychovatelem
b/ třídní důtka
c/ důtka ředitele školy
d/ podmíněné ukončení ubytování se zkušební lhůtou
e/ ukončení ubytování v domově
Vypracovala: Jana Trejtnarová, vedoucí DM
Schválil: Mgr. Bc. Jiří Uher

Tento řád je platný od 1.9.2018

REŽIM DNE

- DM

6:00 – 7:45

BUDÍČEK, OS. HYGIENA, SNÍDANĚ, ÚKLID
POKOJŮ (SPOLEČNÁ ZODPOVĚDNOST)

OD 7:00

ŽÁCI VE ŠKOLE NEBO NA OV
(VYJÍMKA – ŽÁCI ODPOLEDNÍ SMĚNY NA DM:
- OS. VOLNO VČETNĚ VYCHÁZEK)

13:00 – 18:30
(příp. 21:00)

OS.VOLNO, VYCHÁZKY, PLNĚNÍ DENNÍCH
POKYNŮ

DO 15:00

ÚKLID POKOJŮ -KONTROLA,(žáci odpolední
směny musí mít hotový úklid do 13 hodin)

17:00 – 18.00

VEČEŘE

18:30 – 19:30

STUDIJNÍ KLID - žáci jsou na svých
pokojích, případně venku, mají-li vycházky
(studijní klid pro 1. ročník – do 20 hodin)

19:30 – 21:45

OSOBNÍ VOLNO NA DM, ZÁJMOVÁ ČÍNNOST

19:30 – 20:00

MOŽNOST MALÝCH NÁKUPŮ (s výjimkou 1.
ročníku)
(odp. směna 20:00 – 20:30)

DO

OSOBNÍ HYGIENA

22:00

22:00

VEČERKA (´= všichni na svých pokojích, zhasnuté
velké světlo), ve 23:00 vypnutí PC

POZNÁMKA: V NEDĚLI JE PŘÍCHOD NA DM OD 20 DO 21:45, V PÁTEK JE DM OTEVŘEN DO 8 HODIN

