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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Základní informace
Domov mládeže je součástí Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod Smetanovo zátiší 470 příspěvková organizace (dále jen SUPŠS).
Zřizovatel:
Krajský úřad Libereckého kraje
Ředitel:
MgA. Libor Doležal, e-mail:
sekretariat@supss.cz
Kontakty:
Vedoucí DM – tel.: 483 389 059, email:
sefrova@supss.cz,
Vychovatelé – tel.: 483 389 059, email:
domovmladeze@supss.cz
Web:
www.supss.cz

Základní ustanovení
Vnitřní řád domova mládeže (dále VŘDM) vychází z § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský
zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních, vyhlášky č. 107/2005 Sb o školním stravování a § 8 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami.
Domov mládeže (dále jen DM) zabezpečuje žákům ubytování, stravování, výchovnou
činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy, zajišťuje a zprostředkovává zájmovou
činnost, vytváří potřebné podmínky pro přípravu na výuku. Žáci jsou ubytováváni na pokojích
splňujících podmínky pro zařazení do I. kategorie.

Organizace domova mládeže
Domov mládeže je řízen ředitelem SUPŠS. Za výchovnou činnost a vnitřní režim zodpovídá vedoucí vychovatel. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin, které vede vychovatel (§ 3
vyhlášky 108/2005 Sb.). Otázky výchovy, výskyt výchovných problémů a udělování výchovných
opatření projednává pedagogická rada DM. V každém čtvrtletí nebo dle potřeby probíhá skupinové shromáždění vychovatele s výchovnou skupinou.
Žáci si volí ze svých řad zástupce do žákovské samosprávy a stravovací komise. Jejich
prostřednictvím mají právo se vyjadřovat při pravidelných setkáních s vedením školy a DM
(čtvrtletně nebo dle potřeby) k životu na domově mládeže a provozu jídelny.

Přihlášení k ubytování/ ukončení ubytování
 Přijetí a umístění na domov mládeže je právně nenárokové, platí vždy pro daný školní rok a
končí posledním dnem školního roku, nebo posledním dnem studia na SUPŠS v Železném
Brodě.
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 Předepsanou přihlášku do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
(do 15. 6. předešlého školního roku).
 Na základě rozhodnutí ředitele je žadatel písemně informován o přijetí/nepřijetí na DM.
 Formulář přihlášky je dostupný na DM, SUPŠS, www.supss.cz (záložka domov mládeže).
 O přijetí žáka, který porušoval v předchozím období Vnitřní řád domova mládeže, rozhoduje
ředitel školy.
 K ukončení ubytování na domově mládeže může dojít v těchto případech:
 žák přestal být žákem školy nebo přerušil vzdělávání,
 na vlastní žádost zákonných zástupců ubytovaného, nebo zletilého žáka,
 neplatí-li žák nebo zákonný zástupce po dobu dvou měsíců úhradu za ubytování a stravování a nedošlo k jiné dohodě s ředitelem školy nebo vedoucí DM,
 při vážném porušení Vnitřního řádu domova mládeže nebo při porušení Vnitřního řádu
domova mládeže v době podmínečného vyloučení z ubytování.

Ubytování a stravování
 Ubytování se poskytuje žákům po dobu školního roku bez hlavních prázdnin. Na víkendy a
dny, ve kterých se nevyučuje (s výjimkou jednodenního státního svátku), odjíždějí žáci do
místa bydliště.
 Víkendové ubytování je umožňováno výjimečně žákům z větších vzdáleností – nad 150 km,
míst s prokazatelně špatnou dopravní dostupností, dále za výjimečných okolností po dohodě s vedením DM. Toto ubytování se řídí zvláštním režimem a je podloženo písemnou žádostí zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Za víkendové ubytování je účtován poplatek
50,- Kč/noc.
 Žákům je poskytováno stravování ve dnech pondělí až pátek, v rozsahu snídaně, oběd, večeře. V případě nemoci nebo odjezdu z DM si žáci mohou stravu na následující dny odhlásit
nejdéle do 13:15 hod. u vedoucí stravování.
 Výdej stravy je zajišťován pomocí čipového systému. Čip je strávníkovi vydán v den nástupu
k ubytování nebo stravování proti záloze 120,- Kč.
 Před nástupem na DM je zákonný zástupce, nebo plnoletý žák povinen zaplatit zálohu ve
výši 2550,- Kč, která bude vyúčtována v červenci následujícího roku nebo při ukončení ubytování.
 Úhradu za ubytování a stravování za uplynulý měsíc je zákonný zástupce nebo plnoletý žák
povinen uhradit do 15. dne měsíce následujícího.
 Žáci jsou povinni dodržovat řád školní jídelny. V případě jeho porušení mohou být ze stravování vyřazeni.
 V polední pauze (době oběda) není žákům povoleno přijímat na DM návštěvy. Neubytovaným žákům, kteří se v DM stravují, je umožněn přístup pouze k sociálním zařízením.

Režim domova mládeže
Příjezdy na DM – neděle popř. jiný určený příjezdový den 17:00 – 21:00. Žák nahlásí vychovateli
příchod, po vstupu do DM se již řídí VŘDM (např. nahlašování vycházek, přezouvání).
Odjezdy z DM – pátek popř. jiný odjezdový den do 16:00. Žáci jsou povinni uzavřít okna na pokojích, zhasnout, vynést koš, odpojit elektrické spotřebiče od zdroje.
Vycházkový den – středa:
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 Žáci 1. ročníků do 20:00.
 Od 2. ročníku výše a plnoletí do 21:30 hod.
V ostatní dny mohou žáci požádat vychovatele o mimořádnou vycházku (do výše uvedené
doby dle ročníků), vychovatel rozhodne dle studijních výsledků žáka, popř. ostatních kritérií –
dodržování pravidel, pořádek na pokoji.
Návštěvy na DM:
 Návštěva žáka DM neubytovanou osobou: Žáci mohou přijímat návštěvy jen se souhlasem vychovatele od 14:00 do 19:00 a to pouze na hale DM, nebo ve společenských
místnostech (klubovna, PC učebna, fotbálek). Navštívený žák nahlašuje návštěvu ve vychovatelně (jméno, předp. odchod) a po celou dobu trvání návštěvy ručí za její chování,
popř. způsobené škody. Odchod návštěvy žák opět nahlásí ve vychovatelně. V případě
neadekvátního chování, bude návštěva ukončena. Do budovy nebude umožněn vstup
osobám, které jsou pod vlivem OPL.
 Návštěvy žáků ubytovaných na DM: Žáci se mohou vzájemně navštěvovat na pokojích
do 19:00. V případě nevhodného chování bude návštěva ukončena. Od 19:00 do 21:30
je možné využít společenské místnosti (příprava na vyučování, sledování TV, PC učebna,
posilovna, hry atd.)
Doba studijního klidu – 19:00-21:00. V tomto čase žáci dodržují klid na pokojích a po budově
DM není provozována hudba ani jiná hlasitá produkce.
Studijní doba – 19:00-21:00. U žáků s průměrným prospěchem nad 2,5 je studijní doba vyžadována po všechny dny, kromě středy (vycházkový den). U žáků s prospěchem lepším jsou respektovány individuální studijní návyky, za předpokladu dodržování studijního klidu ve vztahu
k ostatním žákům.
Výměna ložního prádla – ložní prádlo je měněno 1x za 14 dní nebo v případě potřeby. Den výměny je předem oznámen. Čisté prádlo vydávají vychovatelé výměnou za špinavé. Žáci mají
možnost, po nahlášení vychovateli, používat vlastní lůžkoviny, i zde však platí nutnost pravidelné čtrnáctidenní výměny.
Provoz společenských místností – kuchyňky, společenské místnosti, studovny, PC je možné využívat do 22:00. Posilovnu, stolní tenis, kreslírnu do 21:30. Biliár lze hrát do 19:00.
Provoz vlastních PC a notebooků na pokojích – možný se souhlasem vychovatele maximálně do
22:30 hod.
Používání vlastních elektrospotřebičů –
 S příplatkem za provoz 30,- Kč/měsíc/přístroj je povolen: stolní počítač.
 S příplatkem za provoz 15,- Kč/měsíc/přístroj jsou povolena tato zařízení: notebook, cd přehrávač, magnetofon, aktivní reproduktory, radiobudík.
 Bez poplatku jsou povoleny: kulmy, fény, holicí strojky, nabíječky telefonů, žehličky na vlasy, vlastní lampičky.
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Denní režim domova mládeže

6:30 – 8:00

Buzení, osobní hygiena, hlášení nemocných vychovateli, hlášení závad,
úklid.
Snídaně

dle rozvrhu

Odchod do školy

8:00 – 9:45

Kontrola pokojů vychovateli

11:30 – 13:30

Oběd

Odpoledne – 19:00

Osobní volno, návrat na DM bez povolené vycházky (středa do 20:00),
zájmová činnost

17:30 – 18:00

Večeře

19:00

Kontrola přítomnosti na DM, ukončení návštěv na pokojích

19:00 – 21:00

Studijní klid/studijní doba

6:00 – (dle rozvrhu)

– 21:30

Zájmová činnost s ohledem na studijní klid

21:30 – 22:00

Večerní hygiena, příprava na večerku

22:00

Večerka

22:00 – 6:00

Noční klid

Ubytovaný žák je odpovědný vůči své osobě tím, že:
 Využívá volného času v DM k rozvoji své osobnosti přípravou na vyučování a využíváním
nabídky činnosti pro volný čas.
 Dodržuje základní pravidla hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti tím, že se aktivně podílí na
pravidelném úklidu pokoje, udržováním čistoty ve společných prostorách.
 Chrání vlastní majetek, finanční částky a cenné předměty ukládá k vychovateli.
 Chová se ke všem ostatním tak, jak by si přál, aby se oni chovali k němu.

Povinnosti ubytovaných žáků:
 Přicházet včas z vycházek a oznámit příchod z vycházky vychovateli.
 Vrátit se z vycházky dle režimu DM nebo v dohodnutou dobu.
 Oznámit vychovateli:
 odchod k lékaři, zdravotní potíže, poranění.
 odjezd mimo Železný Brod, v případě nezletilých se souhlasem rodičů.
 změny osobních údajů /bydliště, telefonní čísla na rodiče/.
 odložení příjezdu na DM po návštěvě domova (v případě nemoci, návštěvy lékaře,
os. důvody) – u žáků mladších 18 let toto činí zákonný zástupce.
 Seznámit se s tímto vnitřním řádem a potvrdit tuto skutečnost podpisem u nezletilých zároveň podpis zákonného zástupce.
 Dbát pokynů vychovatelů a ostatního personálu domova mládeže.
 Zúčastnit se školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PP (požární prevence).
Potvrdit účast na školení BOZP a PP a znalost jejich zásad podpisem příslušných formulářů.
 Jakékoli poranění nahlásit vychovateli, ten žáka ošetří nebo zprostředkuje odbornou pomoc.
O poraněních vzniklých v době mimo školní výuku a to jak v prostorách DM tak mimo něj,
bude zhotoven zápis do knihy úrazů. U poranění vyžadujících lékařské ošetření s vícedenní
absencí ve škole bude zhotoven záznam o úrazu.

4|Stránka

 V případě onemocnění na DM je žák povinen vyrozumět vychovatele a s ohledem na způsobilost navštíví lékaře sám nebo za doprovodu jiného žáka či vychovatele. Vychovatel o této skutečnosti informuje neprodleně zákonného zástupce nezletilého žáka. V případě předpokládané vícedenní absence ve škole, po vyrozumění vychovatele a u nezletilých žáků zákonných zástupců, odjede domů.
 S ohledem na druh nemoci může být žákovi umožněno zůstat se svolením vychovatele po
dobu jednoho dne na DM (pouze v případě neinfekčních onemocnění a s vyjádřením lékaře). Žák dodržuje léčebný režim určený lékařem, nepohybuje se ve společenských místnostech a dbá pokynů vychovatelů a vedoucí DM. V případě přetrvání zdravotních potíží do dalšího dne žák, po vyrozumění vychovatele a u nezletilých žáků zákonných zástupců, odjede
domů. U jednodenní absence může vychovatel stvrdit do omluvného listu pobyt žáka na DM
ze zdravotních důvodů.
 V případě odchodu žáka z vyučování (zdravotní důvody), je žák povinen nahlásit se po příchodu vychovateli nebo vedoucí DM.
 Žák bere ohledy na práva ostatních, dbá na klid ve studijní době a po večerce.
 Při odchodu z pokoje uzamyká dveře, při nedodržování neručí DM za škody vzniklé zcizením.
Za klíč od pokoje žák zodpovídá po celý školní rok, případnou ztrátu ihned nahlásí vychovateli a uhradí výměnu zámku.
 Dodržuje hygienické zásady, využívá botníky a přezůvky, po budově se pohybuje pouze
v domácí obuvi, potraviny podléhající rychlé zkáze přechovává pouze v lednici.
 Řídí se provozními řády v jednotlivých místnostech – společenské místnosti, posilovně, studovně, kreslírně, minikuchyňkách apod. Společné prostory žáci udržují v čistotě a pořádku.
 Žák úsporně nakládá se všemi druhy energií. Šetří svěřený a společný majetek, jeho poškození a závady neprodleně hlásí vychovateli. Na konci roku nebo při ukončení ubytování předá pokoj vychovateli dle pokynů včetně odstranění vlastní výzdoby. Škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti je povinen uhradit nebo zajistit nápravu. Shledané závady a poškození uhradí po stanovení výše náhrady. V případě neúčasti při předání pokoje nebude později
brán zřetel na výhrady k požadované finanční náhradě zjištěných škod.
 Žák je povinen předložit ke kontrole reviznímu technikovi na DM všechny povolené spotřebiče, kde je vstupní napětí do samotného přístroje 220V nebo donést doklad o revizi těchto
vlastních zařízení. Nabíječky mobilních telefonů a zařízení napájená přes adaptér tomuto
nepodléhají. Při odchodu z pokoje žák elektrospotřebiče vypíná.
 Na žádost vychovatele se jeho prostřednictvím, v případě podezření, podrobit orientačnímu
testování přítomnosti alkoholu v organismu pomocí dechové zkoušky, v případě omamných
a psychotropních látek pomocí zkoušky ze slin. V případě pozitivního výsledku testu hradí
žák jeho cenu.
 Udržovat pořádek na pokoji dle potřeby nebo na pokyn vychovatele:
1) Vynést koš a vybavit jej igelitovým sáčkem.
2) Vytřít nebo zamést podlahu, popř. setřít prach.
3) Prostory pokoje udržovat urovnané včetně obsahu skříněk.
Úklid probíhá ve čtvrtek nebo v jiný předodjezdový den v rozsahu: vytírání podlahy, setření prachu, omytí dveří a parapetů, vymytí košů, úklid osobních věcí, příprava na odjezd na
víkend. Úklid je kontrolován vychovateli do 20:00 hod.

Žák má právo:
 Být volen do samosprávy a stravovací komise.
 Žák má právo na ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679.
 Využívat svého práva vyjadřovat se prostřednictvím skupinových shromáždění a žákovské
samosprávy k otázkám života v DM a obracet se s problémy na vychovatele a ředitele.
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 Využívat patřičným způsobem dostupného zařízení domova mládeže (studovny, počítač,
minikuchyňka, posilovna, stolní tenis, společenské hry, sportovní náčiní atd.).
 Používat přidělený pokoj a jeho zařízení.
 Provést úpravu interiéru pokoje za předpokladu, že tato není proti vůli spolubydlících, nepoškozuje malbu ani zařízení pokoje a DM, nepropaguje násilí, rasismus, pornografii, nepodporuje svojí podstatou konzumaci návykových látek, alkoholu a kuřáctví. K výzdobě pokoje využívá instalované dřevěné lišty. Polepování a pokreslování nábytku a zařízení pokoje je bráno jako jeho poškozování.
 Požádat o výdej stravy na vlastní nádobí, které musí být odlišné od vybavení DM.

žádat vychovatele:
 O informace o veškerých akcích a zájmové činnosti.
 O pomoc zprostředkování účasti v zájmových kroužcích, sportovních oddílech a dalších volnočasových útvarech.
 O podporu při organizování činností pro druhé (besídky, sportovní utkání apod.).
 O pomoc při řešení osobních problémů.
 O podporu při vyhledávání odborné pomoci v případě osobních problémů.
 O diskrétnost ve vztahu ke sděleným informacím, pokud tím nedochází k napomáhání trestné činnosti nebo ohrožení bezpečí osob.
 O pomoc při řešení problémů s ubytováním a spolubydlícími.
 O poskytnutí základních léků a přivolání lékařské pomoci.
 O povolení mimořádné vycházky.
 O uložení peněz a cenností.
 O záznam do knihy závad.

žádat ředitele:
 O pomoc při řešení problémů s ubytováním, vztahu s vychovateli a spolubydlícími.
 O ubytování v DM na školní rok.
 O udělení výjimky z obecně platných ustanovení.

Je zakázáno:
 Kouření a rozdělávání ohně v budově a v prostorách náležících k DM.
 Používání vlastních rychlovarných konvic, varných spirál a jiných tepelných zdrojů (svíčky a
vonné tyčinky) hrozících vznikem požáru.
 Odnášet nádobí z jídelny.
 Zamykat se v pokojích a společných místnostech DM.
 Vstupovat do prostor DM a na pokoje ve venkovní obuvi.
 Jakkoliv poškozovat malbu pokoje, polepovat nábytek a plochy dveří.
 Nechávat na pokoji zbytky jídel a potravin podléhajících rychlé zkáze.
 Neoprávněně manipulovat se zařízením budovy (např. ruční hasicí přístroje a hydranty, zásuvky, vypínače, uzávěry vody a energií aj.)
 Přechovávání bodných a sečných předmětů, všech druhů střelných zbraní, výbušnin a zábavné pyrotechniky.
 Vnášení alkoholu, zdraví škodlivých, omamných a návykových látek do domova mládeže a
prostor k němu náležících, a jejich konzumace.
 Užívání elektronických cigaret a vaporizérů ve všech prostorách DM.
 Šikanování spolubydlících.
 Svévolné ničení majetku DM.
 Dopouštět se projevů xenofobie, nacionalismu, rasové nesnášenlivosti, propagace extremistických hnutí a skupin.
 Navštěvovat pokoje nájemníků ubytovaných na domově mládeže.
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Sedět v oknech, vyklánět se a vyhazovat z nich předměty.
Přemisťovat bez uvědomění a souhlasu vychovatele nábytek na pokoji a mezi pokoji.
Přechovávat v prostorách DM zvířata.
Žehlení na pokojích (toto je povoleno ve vyhrazeném prostoru).

Výchovná opatření:
– jsou dána zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 31 s účinností od 1. 1. 2005.
Za vzorné plnění povinností a přípravu do školy, za pomoc druhým, za aktivity prospěšné druhým, nebo za přínosné a příkladné jednání, mohou být uděleny:
a) Pochvala udělená vychovatelem,
b) pochvala udělená ředitelem,
Při porušení vnitřního řádu a povinností žáka v něm uvedených, mohou být podle závažnosti
udělena tato výchovná opatření:
c) ústní napomenutí vyslovené vychovatelem,
d) písemné napomenutí udělené vychovatelem,
e) písemné napomenutí udělené ředitelem,
Níže uvedená výchovná opatření podléhají správnímu řízení dle zákona 500/2004 o správním
řízení:
f) podmínečné vyloučení žáka z DM (se zkušební dobou),
g) vyloučení žáka z DM.
Všechny typy pochval a napomenutí se zaznamenávají do osobních spisů a oznamují se zákonným zástupcům.

Závěrečné ustanovení
Znalost vnitřního řádu domova mládeže je povinností každého ubytovaného žáka, který je povinen se jím důsledně řídit. Neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáky neomlouvá.
Vnitřní řád je vyvěšen na přístupném místě domova mládeže a je k dispozici na internetových
stránkách SUPŠS www.supss.cz, záložka Domov mládeže.
Žák stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s obsahem vnitřního řádu domova mládeže a
zavazuje se dodržovat jeho ustanovení. Zákonný zástupce nezletilého žáka stvrzuje svým podpisem, že je seznámen s obsahem vnitřního řádu domova mládeže a podmínkami ubytování.

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018

...................................................
ředitel SUPŠS
MgA. Libor Doležal
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