Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun

Řád domova mládeže
Řád domova mládeže (DM) vychází z vyhlášky MŠMT č.108/2005 Sb., ze dne 22. 2. 2005
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Rovněž
vychází z hygienických předpisů pro ubytované žáky. Přílohou Řádu domova mládeže SOŠ a
SOU Lanškroun jsou Zásady BOZP a PO k proškolení žáků SOŠ a SOU Lanškroun
ubytovaných na Domově mládeže, Krátká 310, Lanškroun.
Provoz domova mládeže
Domov mládeže je pro žáky v provozu během školního roku mimo víkendů, prázdnin
a
státem uznávaných svátků. Změnu provozní doby povoluje ředitel školy. Ubytování v domově
mládeže se poskytuje žákům zásadně na dobu jednoho školního roku, a to na základě platné
přihlášky, kterou podává řediteli Stření odborné školy a Středního odborného učiliště
Lanškroun zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. Během školního roku ukončí
ředitel školy žákovi umístění v domově mládeže pokud:







Písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák o ukončení
ubytování na DM. Žádost je nutné zaslat k rukám ředitele nejméně 10 dnů před
požadovaným termínem ukončení pobytu v domově mládeže. Ukončení ubytování se
provádí vždy k 15. nebo poslednímu dnu v měsíci.
Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování
nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy
jiný termín úhrady.
Žák přestal být žákem střední školy.
Žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání.
Žák byl vyloučen z domova dle § 31 školského zákona.

Ubytovaní žáci jsou povinni odebírat celodenní stravu ze školní jídelny MADORET. Celodenní
strava se skládá ze snídaně, oběda a večeře. Poplatky za ubytování a stravování se řídí výše
uvedenými vyhláškami. Úhrada za ubytování činí 1 100,- Kč za kalendářní měsíc.
V
pravomoci ředitele školy je částku za ubytování z důvodů organizace výuky ve škole nebo
vzhledem k sociálním poměrům ubytovaného žáka upravit.
Provoz domova mládeže se řídí denním režimem, který je součástí tohoto řádu. Vychovatel na
jednotlivých podlažích určuje službu, která je jeho pomocníkem a dbá jeho pokynů. Službu
určuje po pokojích na dobu jednoho týdne. V případě neplnění si svých povinností i na delší
dobu.
Vstup do budovy domova mládeže je povolen pouze ubytovaným žákům, s výjimkou
celoškolských akcí organizovaných na domově mládeže a zájmových volnočasových aktivit,
pořádaných na domově mládeže. Dále je vstup do budovy DM a návštěva na pokoji povolena
se svolením vychovatele žákům SOŠ a SOU Lanškroun a zákonným zástupcům. Zákonným
zástupcům je navíc umožněna prohlídka domova mládeže při vstupu jejich syna nebo dcery do
1. ročníku a v době konání rodičovských schůzek.
Práva ubytovaných žáků
 Používat přidělený pokoj a využívat veškeré zařízení DM určené žákům.
 Podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM
jeho žákovskou samosprávou.
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Podávat připomínky ke všem otázkám života DM řediteli školy, vedoucímu
vychovateli, vychovateli nebo žákovské samosprávě.
Odjíždět na dny pracovního volna a klidu k zákonným zástupcům.
Odjíždět během týdne, avšak u nezletilých žáků pouze s předběžným písemným nebo
telefonickým souhlasem zákonného zástupce. U nezletilých žáků může být telefonická
omluva ověřována.
U zletilých žáků s předběžným písemným oznámením daného žáka o mimořádném
odjezdu z DM.
Požádat příslušného vychovatele o udělení vycházky.
Být volen do žákovské samosprávy.
Přijímat se souhlasem vychovatele návštěvy.
Se souhlasem vychovatele a spolubydlících používat vlastní elektrické spotřebiče: rádia,
CD přehrávače, přenosné DVD přehrávače, diskmany, holící strojky, počítače, tiskárny,
vysoušeče vlasů, kulmy, horkovzdušné kulmy, žehličky vlasů a dobíječky.
Vyžadovat klid na patře v době studijního klidu a po večerce.
Požadovat ošetření vychovatelem v případě poranění v době ubytování v DM.
Zúčastňovat se akcí i mimo DM, pořádaných školou nebo jinými organizacemi
a
sportovními kluby. Při pravidelné účasti na akcích mimo DM je nutný písemný souhlas
vedoucího vychovatele, při jednorázové účasti ústní souhlas vychovatele.

Povinnosti ubytovaných žáků
 Dodržovat řád DM.
 Být ukázněný a řídit se pokyny a příkazy všech zaměstnanců DM.
 Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování.
 Vstávat včas na výuku.
 Přezouvat se u botníků, chodit po DM v domácí obuvi, chodit přiměřeně a čistě
oblečeni.
 Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu.
 Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v ložnici, ve společných prostorách
a
venkovním areálu DM, denně uklízet.
 Používat pouze schválené elektrospotřebiče z vybavení DM. Vlastní elektrospotřebiče
může používat na základě kontroly revizním pracovníkem školy. V případě poškození
nebo ztráty elektrospotřebiče DM nezodpovídá za škodu.
 Plnit požadavky osobní a kolektivní hygieny, vozit si své ložní prádlo a měnit ho každý
třetí týden používání.
 V 21.30 h mít připravené lůžko na spaní, být ve svém pokoji.
 Šetřit zařízení DM, energií a vodou. Způsobí-li žák škodu z nedbalosti nebo úmyslně,
je jeho zákonný zástupce nebo žák, pokud je zletilý, povinen uhradit zaviněné škody
nebo uvést poškozenou věc neprodleně do původního stavu.
 Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy.
 Trvanlivé potraviny ukládat pouze do nočních stolků, ostatní do ledničky, ledničku
vyklízet vždy před odjezdem z DM.
 Neprodleně oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění. V případě, že žák zůstane
z nějakého důvodu doma, oznámí toto zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je
zletilý, domovu mládeže nejpozději do původně plánovaného příjezdu do DM.
 Nepřicházet do DM pod vlivem návykových látek nebo alkoholu.
 Přicházet řádně upraven a včas, po příchodu do DM se neprodleně nahlásit vychovateli,
nahlásit číslo pokoje a jméno.
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Nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz. Pokud se tomu nelze vyhnout,
pak je žák povinen uložit cennosti v kanceláři vychovatele. U finančních obnosů se
jedná o částku 100 Kč a více.
Výzdobu na pokojích musí projednat s vychovatelem a umístit ji na vyhrazeném místě.
Zásadně nesmí být neestetická, nesmí propagovat fašismus, rasismus a další
nedemokratické ideje, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky, kouření, alkohol,
pornografii, násilí atd.
Opustit DM při odjezdu na dny pracovního volna a klidu do hodiny po vyučování. Tuto
dobu může ředitel školy z provozních důvodů změnit;
Přijíždět do DM v neděli od 17.00 do 21.00 hodin, nebo v pondělí.
Před odchodem na vycházku předložit vychovateli průkaz žáka a na požádání
žákovskou knížku.
Neprodleně vychovateli nahlásit škody a závady na inventáři.
Nahlásit vychovateli předem mimořádné odjezdy z DM.
Při příchodu do DM od lékaře ohlásit se vychovateli a předložit doklad o neschopnosti
nebo uschopnění. V případě neschopnosti žák odjíždí týž den k rodičům, pouze
výjimečně povoluje sloužící vychovatel pobyt v DM.
Mít tiché vyzvánění u mobilních telefonů v době studijního klidu a po večerce.
Zletilý žák omlouvá osobně nebo telefonicky svoji nepřítomnost v DM.
Třídit odpady.
Nahlásit se do jedné hodiny po skončení školy vychovateli v DM.
Zúčastnit se v případě potřeby brigád v areálu DM.

V domově mládeže je zakázáno
 Svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do elektroinstalací a ostatních sítí.
 Požívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky a kouřit.
 Přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi,
výbušninami a otevřeným ohněm.
 Hrát hazardní hry.
 Opouštět DM bez svolení vychovatele.
 Přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu
mimo místa k tomu určená.
 Provádět opravy a úpravy elektrických věcí (pojistky, vypínače, zásuvky, výměna
žárovek).
 Navštěvovat se na pokojích dívky - chlapci a naopak.
 Chodit po chodbách jen ve spodním prádle.
 Přechovávat zvířata.
 Pořizovat audiovizuální či jiné záznamy zaměstnanců školy bez jejich výslovného
souhlasu.
 Rušení nočního klidu po večerce.
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Výchovná opatření
Výchovná opatření domova mládeže jsou v souladu s vyhláškou 13/2005 Sb. § 10 čl. 1.3
Kázeňské přestupky. Za porušování povinností a vnitřního řádu domova mládeže může být
žákům uděleno:
 důtka ředitele školy
 podmíněné vyloučení z domova mládeže
Pravidla pro udělování pochval
Za reprezentaci domova mládeže v soutěžích, za ochotu pomoci slabším spolužákům, za
iniciativní zapojování do volnočasových aktivit, za celoroční udržování pořádku může být
žákům udělena:
 pochvale ředitele školy
 věcný dar
Režim dne v domově mládeže
6.00 - 6.30
vstávání pracovních skupin, osobní hygiena,
odchod na snídani a praktické vyučování
6.45 - 7.30
vstávání školní skupiny, osobní hygiena, snídaně,
7.30 - 7.45
odchod do školy
8.00 - 17.00
zaměstnání - škola, pracoviště
14.30 - 17.30
příchod do DM, prezence
14.30 - 17.00
osobní volno, zájmová a organizovaná činnost, vycházky
17.00 - 18.00
večeře
18.00 - 19.00
sledování TV, zájmová a organizovaná činnost, vycházky
19.00 - 21.00
studijní klid
21.00 - 21.30
osobní hygiena, příprava na večerku
21.30
večerka
Týdenní úklid pokoje a osobních věcí
Čtvrtek nebo den před odjezdem z DM. Uklizený pokoj vždy ukázat vychovateli.
Vycházky: pondělí – čtvrtek
Po nahlášení se v DM do 19.00 hodin a mimořádné od 16.00 do 21.00 hodin. O vycházku je
nutné požádat vychovatele. Omezení vycházek vychovatelem je možné při jejich zneužívání,
špatných studijních výsledcích a porušení řádu DM.
Příjezd do DM
Odjezd z DM

- neděle 17.00 – 21.00 hodin
- pondělí před vyučováním nebo po vyučování
- pátek do 14.30 hodin – dle rozvrhu výuky

Kontrola dodržování řádu DM
Kontrolu provádí ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun,
vedoucí vychovatel a vychovatelé.
Schváleno dne: 30. 8. 2019

Ing. Jaroslav Novák
ředitel školy

Řád domova mládeže

