
Soukromé středisko praktického vyučování RENOVA,   z.ú.  

MILOTICE NAD OPAVOU

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Vnitřní řád domova mládeže

Obecná část

 Tento vnitřní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život domova mládeže.

              Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním i vyšším odborném

              a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a

              ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

                                                              Základní ustanovení 

             Řád DM a jeho platnost se vztahuje na všechny studenty ubytované v 

                domově mládeže. Výchovní pracovníci a studenti ubytovaní na DM

                jsou povinni se seznámit s  „Řádem domova mládeže „ a respektovat jej a při 

               své práci se  jím řídit. Neplní – li student své povinnosti, může mu být přihláška během 

               školního roku odmítnuta.

                                                       Umísťování studentů v DM

            1) O umístění do domova mládeže žádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý

                    žák podáním přihlášky k ubytování na adresu školy do 30 .6., a to na každý školní rok 

                    i při jakékoliv změně.

               2) O umístění studenta do domova mládeže rozhoduje ředitel školy. Při rozhodování 

                    přihlíží ke vzdálenosti místa bydliště žáka, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, 

                    k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.



         

       

                3) Výše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže stanovuje ředitel

                       školy směrnicí. Úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák není 

                       ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci,(rodinné důvody, nemoc). Pokud je 

                       student v domově ubytován  jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace 

                       školního roku, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je 

                       ubytován. Při dlouhodobé nemoci, nebo plánované operaci, si student podá odhlášku

                       na daný měsíc. Po uzdravení si student znovu podá přihlášku. Při odhlášení z DM 

                       student neplatí úhradu DM.

                    4) Studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud :

- O to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého studenta
- Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil částku za 

ubytování  ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelem domova mládeže 
- žák přestal být žákem střední školy
- žákovi bylo povoleno přerušení vzdělání
- žák byl vyloučen nebo se přestěhoval do místa školy

                      5) Na umístění v domově mládeže není právní nárok.

                                                 

                                                  Ukončení ubytování v domově mládeže

                  Žádost o ukončení ubytování v domově mládeže musí být písemnou formou.

                     Neplnoletí studenti, co podávají odhlášku prostřednictvím zákonných zástupců.

                     Ukončení může být provedeno z přání zákonného zástupce i  když  o to požádá zletilý

                     student. Ukončení ubytování v domově mládeže může být provedeno i ze zdravotních 

                     důvodů nebo pro soustavné porušování  vnitřního řádu domova mládeže.

                                                                     



                                                                        Výchovná péče 

                Výchovná péče spočívá v tom, že studenti jsou rozděleni do skupin podle ročníků.

                   Výchovná činnost je řízená vychovatelem, která za činnost studentů zodpovídá.

                   Za neplnění povinností a nedodržování domovního řádu, může být studentovi uděleno :

- napomenutí vychovatele
- důtka ředitele
- podmínečné vyloučení z domova mládeže
- vyloučení z domova mládeže

                  Výchovná opatření se zapisují do osobních spisů a oznamují písemně rodičům.

                                              Dodržování bezpečnostních předpisů

                 Vychovatelé seznamují studenty s bezpečnostními a požárními předpisy na začátku 

                   školního roku a v pololetí. Studenti potvrzují svým podpisem, že se budou těmito 

                   předpisy řídit.

                                            Nemoc ubytovaného studenta

               Návštěvu lékaře hlásí student předem vychovateli. Příchod od lékaře hlásí opět

                   vychovateli

                  a řídí se jeho pokynem. Odjíždí – li student z domova mládeže z důvodu nemoci, po 

                  příjezdu do místa bydliště se ohlásí telefonicky vychovateli. Nemůže – li student odjet 

                  domů, zůstane ležet v izolaci, vychovatel okamžitě situaci ohlásí rodičům, kteří si pro

                  nemocného studenta přijedou. Onemocní – li student doma, rodiče jsou povinni ohlásit

                  jeho nepřítomnost neprodleně na adresu domova mládeže a tj.

                  SSPV Renova, z.ú. Milotice nad Opavou, tel. 777 977 661-2

                                            

                       



                      Odjezdy studentů k rodičům a příjezdy na domov mládeže

                 Při příjezdu na domov mládeže jsou studenti povinni  ohlásit se vychovateli.

                 Studenti musí poslední vyučovací den opustit domov mládeže a to po skončení 

                 praktického vyučování.

                Práva ubytovaných zletilých i nezletilých studentů, zákonných zástupců 

             1)   Ubytovaný žák je partnerem vychovatele ve výchovném procesu. Ubytovaný žák má

                    právo :

- na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.
- využívat veškeré zařízení určené pro žáky 
- podílet se na kulturní a společenské činnosti žáků
- aktivně se podílet na životě v domově mládeže
- zúčastňovat se zájmové činnosti týkající se oboru v domově mládeže
- požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla
- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na domově mládeže
- přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách
- žádat o uložení cenných předmětů službu konajícího vychovatele, který o 
- uložení cenných předmětů a peněz učiní zápis

             2) zákonný zástupce nezletilého žáka a v případě plnění vyživovací povinnosti u 

                   zletilého žáka má právo :

- být informován o chování a přístupu k plnění povinnosti svého dítěte
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí 
- vzdělávání svého dítěte

              3) Škola poskytuje informace o ubytovaném studentovi pravidelně na třídních schůzkách.

                   Při osobní účasti zákonného zástupce nebo po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu   

                   školního roku.  

              4) Bude – li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou ( email, telefon apod.),

                   škola vyhoví po předložení žádosti, z níž bude moci být ověřena totožnost případného 

                   žadatele.

                   

             



 

                 Povinnosti ubytovaných zletilých i nezletilých studentů, zákonných zástupců

 

               Studenti jsou  povinni :

- dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže
- dodržovat režim dne, který je přílohou tohoto řádu
- řídit se pokynů vychovatele
- dodržovat protipožární předpisy zachovávat pravidla společenského soužití 

v domově mládeže
- rozvíjet zásady morálky a řídit se jimi
- svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu
- udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, pokoji, jídelně i v celém areálu domova

mládeže
- šetřit zařízení domova mládeže, šetřit veškerou energií i pitnou vodou
- hlásit okamžitou závadu na vnitřním zařízení budovy a inventáři
- před odchodem z domova mládeže  předat uklízený pokoj a jeho klíč

             Studenti ubytovaní  na domově mládeže  nesmí :

- kouřit mimo prostory k tomu vyhrazené
- pít a přechovávat alkoholické nápoje
- používat a přechovávat omamné a zdraví škodlivé  látky
- zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu  (elektřina, plyn, voda)
- přechovávat všechny typy střelných i bodných  zbraní, nábojů a chemikálií
- přechovávat zvířata
- vzájemné návštěvy dívek a hochů na pokojích
- vyklánění se z oken, lezení po střechách a hromosvodech , vstup do míst
- s označením  ,, Zákaz vstupu,, .
- ničit a poškozovat majetek SSPV Renova, z.ú. Milotice nad Opavou, ničení 
- majetku ostatních studentů, případně ničení a poškozování mimo areál domova 

mládeže v obci Milotice nad Opavou
- studentům je zakázáno svévolně opouštět areál domova mládeže bez vědomí 

vychovatele

                                                   Vycházky na domově mládeže

                       Vycházky na domově mládeže mají studenti denně do 20:00 hod.

                       Vycházku může vychovatel prodloužit např.  při návštěvě kina, divadla apod. s 

                       Přihlédnutím na chování a prospěch studenta. Na vycházku mimo Milotic nad Opavou 

                       musí mít student písemný souhlas rodičů. Souhlas rodičů je založen v osobním spise 

                      studenta.



                                                          

                                                                        Pobyt na pokojích 

                       Při odchodu na vycházky musí studenti odevzdat klíče od pokoje vychovateli.

                       Při návratu na domov mládeže jim budou popř. klíče vráceny. 

                       Návštěvy na pokojích jsou zakázány. Povolit je může pouze vychovatel, např. v případě 

                       návštěvy rodinného příslušníka. V takovém případě je student povinen vyhledat 

                       vychovatele vykonávajícího službu a informovat ho. Na pokojích jsou studenti v 

                       přezůvkách a domácím oblečení. Nesmí mít na pokojích venkovní ani pracovní obuv. Tu

                       mají uloženou v šatnách SSPV Renova, kde se převlékají. Na domově mládeže je  

                       zakázáno pokoje obývat v montérkách a jiném pracovním oděvu. Je přísný zákaz 

                      nosit na pokoje jakékoliv jídlo. Na uložení jídla mají studenti své úložné skříňky 

                       v jídelně. Povolené je pití pro dodržování pitného režimu.

                                                                        Vybavení pokojů

                       Pokoje jsou vybavené pevnou postelí, nočními stolky pro uložení osobních předmětů, 

                       skříní pro uložení oděvů a zavazadel. Každá postel má svůj polštář a přikrývku.

                       Povlečení dostane každý studen při příjezdu na domov mládež

                              Vybavení  a používání elektrospotřebičů v domova mládeže

                    

                    Používání elektrospotřebičů :

1. Studenti smí používat pouze ty elektrospotřebiče, které jsou majetkem domova    

                               mládež e a je na nich prováděna pravidelná revize (tj. varná konvice, mikrovlnná    

                               trouba)

                       Ložní prádlo:

2.  Výměna ložního prádla a praní zajišťuje SSPV Renova, z.ú. ve své vlastní  

        prádelně.

                                



                                                       Režim dne a týdne

                          Denní rozvrh činnosti na domově mládeže je určen jednotlivým výchovným 

                          skupinám,  který je sestaven s ohledem na rozvrh výuky.

                          Budíček: od 6:00 hod. do 9:00 hod. dle rozvrhu studentů. Osobní volno mají od 16:00 

                          hod. do 17:00 hod.

                          Vycházky studenti mají do 20:00 hod. nebo neurčí – li vychovatel jinak.

                          Noční klid : vyhlašuje vždy vychovatel

                          Příprava na večerku začíná ve 21:45 hod a večerka začíná ve 22:00hod.

                                                             Stravování na domově mládeže 

     

                      Ubytovaní studenti na domově mládeže odebírají obědy dovážené denně 

                          ze Středního odborného školy v Bruntále.  Mají k dispozici jídelnu, která je součástí 

                          domova mládeže. Obědy se vydávají denně od 12:00 hod. až 13:00hod.

                          Snídaně a večeře mají studenti ve vlastní režii. Studenti musí udržovat pořádek!

                          Po použití svého nádobí si je studenti sami umyjí a schovají do svých úložných skříněk.

                          Studenti se řídí časem výdeje stravy, v jídelně dodržují základní hygienické návyky. 

                          Stravné studenti platí hotově nebo na účet SSPV Renovy. Počet obědů se odvíjí od 

                          nahlášených studentů.  Nahlášenou stravu jsou si studenti povinni odhlásit, pokud 

                          onemocní. V opačném případě neodhlášenou stravu zaplatí.  Odhlášení stravy je 

                          možné učinit telefonicky nebo osobně na SSPV Renova, z.ú. v Miloticích nad 

                          Opavou a to den předem do 10:00 hod



                                                  

                                                                        Ostatní ustanovení

                          Správa domova neručí za ztrátu peněz a cenných věcí. Má – li student u sebe větší 

                          peněžní částku nebo i jiné cennosti, je povinen ji uložit u vychovatelky do trezoru. 

                          Zjištěné krádeže a nedovolené výpůjčky budou přísně potrestány. Veškeré škody,

                          které vznikly nedbalostí jsou studenti povinni uhradit.

                                                                        

                                                                         Závěrečné ustanovení 

                       Vychovatelé jsou povinni seznámit ubytované studenty s domovním řádem a

                           vyžadovat  jeho dodržování. 

                           Domovní řád může být podle potřeby doplněn nebo upraven.

                           Domovní řád vstoupil v platnost od   1.9.2019

                                                                                              

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                             ……………………………………………..

                                                                                                                    Jaroslava Tomčalová

                                                                                                            ředitelka  SSPV  RENOVA, z.ú.

                                                                                                                Milotice nad Opavou  č.33,  

                                                                                                                             792 01

                                                                       


