VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
VOŠZ, SZŠ a OA TRUTNOV
Je určen pro všechny žáky SZŠ, OA a studenty VOŠZ denní formy vzdělávání (dále
pouze žáci), ubytované v budovách domova mládeže v ulici R. A. Dvorského a Bulharské
ulici. Vztahuje se v plném rozsahu i na žáky jiných středních škol, kterým je event.
poskytnuto ubytování v případě, že to kapacita domova mládeže umožňuje. Jednotlivá
ustanovení vnitřního řádu vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.108/2005 o domovech mládeže a
její novely.
I.
Všeobecná ustanovení
Domov mládeže poskytuje žákům středních a vyšších odborných škol ubytování,
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a
umožňuje těmto žákům stravování. Domov vede žáky k plnohodnotnému využívání volného
času formou různých zájmových činností a aktivit.
Na ubytování v domově mládeže není právní nárok. Žák je přijat na základě řádně
vyplněné přihlášky podepsané žákem, u nezletilého žáka i jeho zákonnými zástupci. Do
domova mládeže jsou přijati žáci: jejichž zdravotní i psychický stav dovoluje pobyt na
domově mládeže, jež svým chováním neohrožují sebe nebo ostatní ubytované v DM,
k jejichž zdravotnímu stavu nemá výhrady žádný lékař, vzhledem k charakteru tohoto
společného zařízení a dále vzhledem ke skutečnosti, že pedagogické pracovnice DM nejsou
odborně školené k poskytování zdravotní péče.
Přihlášku podává žák vždy do 30. května na následující školní rok. V případě hrubého
porušování kázně a porušování řádu domova mládeže může být žák, po projednání přestupku
domovní a pedagogickou radou školy, ředitelem VOŠZ a SZŠ z domova mládeže vyloučen.
Úhrada za ubytování se platí vždy předem do 25. dne v předchozím měsíci a to
bezhotovostním převodem na účet školy. Výše měsíční úhrady je stanovena dle typu
ubytování v DM od Kč 900,- ( DMB) do 1100,- ( DMD) a nemění se, i když není žák
ubytován po všechny dny v měsíci (např. nemoc, rodinné důvody, prázdniny, ředitelská volna,
svátky, kurzy apod.) Z ubytování se odečítá pouze adekvátní část, kdy mají žáci volno
z důvodu změn v organizaci výuky (týká se pouze VOŠZ). V případě dlouhodobé nemoci
(cca 1 měsíc) doporučujeme podat písemnou žádost o prominutí platby řediteli školy a
DM. Přeplatky z ubytování se vrací na účet až po ukončení školní docházky nebo dle
individuální žádosti zákonného zástupce žáka či zletilého žáka.
Ubytovaní žáci se celodenně stravují ve školní jídelně Gymnázia Trutnov. Ke
stravování jsou přihlášeni na základě vyplněné přihlášky a zaplacené výše stanovené platby
na účet Gymnázia. Veškeré záležitosti ke stravování (výše úhrady, odhlašování stravy aj.) se
řídí pokyny vedoucí školní jídelny Gymnázia pí. Güntherové a jsou součástí přihlášky ke
stravování nebo na tel. čísle 499 815 627. Úhrada za stravu se opět platí předem do 25.
dne v předchozím měsíc.

Provozní záležitosti DM
- Příjezdy do DM jsou vždy v den předcházející školnímu vyučování (zpravidla v neděli) od
18.00 do 21.00 hod, popřípadě následující den ráno, pokud příjezd dopravního spoje umožní
včasný příchod na vyučování do školy.
- Odjezdy z DM jsou vždy před dnem, v němž již neprobíhá vyučování (zpravidla v pátek) do
15.00 hod.
- Na začátku školního roku při nástupu do DMB převezme ubytovaný žák klíč od hlavního
vchodu DM proti částce Kč 30,- , která mu bude na konci škol. roku vrácena. (Netýká se
DMD!) Svěřený klíč od DM se nepropůjčuje jiné osobě.
- ISIC kartu obdrží noví žáci při nástupu do DM a zaplatí ji první den u svého třídního
učitele a je platná po celou dobu stravování ve ŠJ Gymnázia během studia na VOŠZ a
SZŠ a OA Trutnov a slouží zároveň ke vstupu do školy. Její případnou ztrátu musí žáci
uhradit zakoupením duplikátu.
Ukončení pobytu v DM během školního roku je možné z těchto důvodů:
a) ukončením studia na VOŠZ a SZŠ a OA Trutnov
b) na písemnou žádost zletilého žáka, nebo zákonných zástupců nezletilého žáka
c) vyloučením z DM na základě hrubého porušení vnitřního řádu DM
d) pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák, opakovaně neuhradil úplatu za
ubytování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem VOŠZ a SZŠ a OA jiný termín
úhrady
e) žák se přestěhoval a tím se změnily důvody pro poskytnutí jeho ubytování
V den ukončení pobytu předá student vychovatelce užívaný inventář pokoje a další
zapůjčené věci (klíče, povlečení, ap.)
II.
Práva ubytovaných
- používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení DM určené žákům,
- vyzdobit si ložnici podle vlastního vkusu, aniž by došlo k poškození zdí či vybavení,
- podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho
žákovskou samosprávou,
- požadovat funkční vybavení pokoje a výměnu ložního prádla jednou za 14 pracovních dní,
- podávat připomínky ke všem otázkám života v DM vedoucí vychovatelce, skupinové
vychovatelce nebo žákovské samosprávě,
- odjíždět během týdne z DM, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem zákonných
zástupců u žáků mladších 18 let. Odjezd se zapisuje do odjezdového sešitku, který zákonný
zástupce nezletilého žáka stvrzuje svým podpisem. O odjezdu včas informuje skupinovou
vychovatelku.
- kterýkoliv den v týdnu požádat příslušnou vychovatelku o udělení vycházky dle zásad
vnitřního řádu DM,
- být zvolen do žákovské samosprávy DM,
- přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru DM (chodba přízemí, klubovna) v době od 16.00
do 19.00 hod., na pokojích přijímat pouze návštěvy osob stejného pohlaví a zákonné zástupce,
vždy však s vědomím vychovatelky,
- půjčovat si elektrospotřebiče (fén, radiomagnetofon, žehličku), které jsou ve vlastnictví DM
a se souhlasem vedení DM smí užívat i vlastní elektrospotřebiče (fén, kulmu, žehličku na
vlasy, radiomagnetofon, apod. s platnou revizí) notebooky a nabíječky bez revize.
- zúčastňovat se zájmové činnosti v DM i mimo DM, u žáků mladších 18 let na základě
písemného souhlasu zákonných zástupců,
- dotazovat se na jakékoliv nejasnosti týkající se vnitřního řádu DM,

III.
Povinnosti ubytovaných
- dodržovat vnitřní řád DM, bezpečnostní a protipožární pokyny a řídit se pokyny
zaměstnanců DM, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární
pravidla, používat pouze schválené elektrospotřebiče,
- dbát o dobrou pověst školy i DM,
- svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu,
- udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v ložnici a ve společných prostorách DM,
- denně uklízet své místo v pokoji,
- šetřit zařízení DM, energii, vodu i potraviny,
- dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování,
- přezouvat se při příchodu do DM do domácí obuvi, chodit čistě a přiměřeně oblečen,
- přicházet do DM včas a ve střízlivém stavu,
- potraviny ukládat pouze do lednic, ledničku vyklízet vždy v pátek nebo v den před odjezdem
domů, nebo dle pokynů DM,
- oznámit vychovatelce ve službě každý sebemenší úraz nebo onemocnění,
- v případě, že žák onemocní tak, že není schopen samostatného odjezdu domů, jsou zákonní
zástupci povinni si pro žáka přijet,
- onemocní-li žák doma nebo je nepřítomen z jiného důvodu, oznámí tuto skutečnost zletilý
žák, nebo zákonní zástupci nezletilého žáka neprodleně, nejpozději do 12 hodin od
plánovaného příjezdu do DM,
-zletilí žáci mají v případě odjezdu z DM mimo určený odjezdový den oznamovací povinnost
vůči službu konající vychovatelce a to písemnou formou,
- nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, je-li to však nezbytné, pak musí
cennosti a peníze uložit v kanceláři vychovatelek nebo ve své uzamykatelné skříni (DMD),
- hlásit závady na vnitřním zařízení DM a případné ztráty osobního či domovního majetku,
- prokázané zaviněné škody hradí zákonný zástupce žáka, nebo žák zletilý a nebo zajistí
uvedení do původního stavu,
- dbát na to, aby okna na chodbách a na WC DM byla přes noc vždy uzavřena,
- opouští-li žák pokoj jako poslední, musí jej uzamknout a klíč odevzdat ve vychovatelně,
(netýká se DMD – odevzdají pokojovou značku)
IV.
V DM je zakázáno
- svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do instalace jakéhokoli druhu,
- přemisťovat inventář DM bez vědomí vychovatelky, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu
mimo místa k tomu určená,
- užívat a přechovávat alkohol, v případě podezření užití je volána PČR a rodičům nezl. žáka,
-přechovávat, distribuovat nebo užívat jakékoliv omamné a zdraví škodlivé látky,
- kouřit v DM i v celém jeho areálu, jakož i před budovou DM,
- přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně, obranné spreje, manipulovat s chemikáliemi
a výbušnými látkami,
- hrát hazardní hry, provádět dealerskou činnost, přechovávat v DM zvířata,
- chodit po DM jen ve spodním prádle,
- jezdit v době osobního volna autem, autostopem, opouštět město bez vědomí vychovatelky,
bez povolení rodičů u nezl. žáků,
- vyklánět se z oken, sedat na parapety, běhat po schodech, sedat na zábradlí,
- zamykat se na pokojích,
- konzumovat potraviny v klubovnách,

- během studijního klidu hrát na hudební nástroje, rušit hlasitým poslechem hudby nebo
provádět jakoukoliv jinou hlasitou činnost,
- projevovat se nevhodným sexuálním způsobem (líbání, osahávání, tělesný kontakt… )
V.
Výchovná opatření
Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity, za
statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena
pochvala nebo jiné ocenění:
1. individuální pochvala skupinové vychovatelky.
2. ústní pochvala vedoucí vychovatelky před výchovnou skupinou.
3. ústní pochvala ředitele VOŠZ a SZŠ a OA.
4. písemná pochvala ředitele VOŠZ a SZŠ a OA.
5. jiná ocenění - např. mimořádná vycházka, věcný dar, volná vstupenka na sportovní či
kulturní akci ap.
Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu DM, mohou se mu podle míry a stupně
závažnosti provinění udělit některá z těchto výchovných opatření:
1. výtka vyslovená skupinovou nebo vedoucí vychovatelkou.
např. za neomluvenou neúčast na schůzce výchovné skupiny, nepořádek v osobních
věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se podílu na úklidu, nedovolené
přemísťování inventáře pokoje, porušování oznamovací povinnosti, nehospodárné chování,
porušování zásad ukládání potravin, pozdní návrat z vycházky, ze školy, pozdní příjezd z
domova, porušení povinnosti odjet domů v době nemoci, nevhodné chování, konzumace
potravin v klubovnách, zapomínání nebo chybějící podpisy rodičů v odjezdových notýscích,
rušení v době studijního klidu, rušení nočního klidu, nepřezouvání se, nedodržování
bezpečnostních předpisů ap.
2. důtka udělená ředitelem VOŠZ a SZŠ a OA.
např. za opakovaná výše uvedená napomenutí, závažné uvedení vychovatelky v omyl,
bezdůvodná a neomluvená absence, záškoláctví, nedovolené nebo neoznámené opuštění
budovy DM, hrubé, vulgární a nepřiměřené chování vůči druhým osobám, porušení zákazu
kouření, přechovávání nebo požívání alkoholu, příchod v podnapilém stavu, hraní hazardu,
ohrožování svého zdraví vlézáním nebo vylézáním okny, umožnění vstupu cizí osoby do DM,
závažné porušení léčebného režimu, úmyslné způsobení škody na majetku vlastním nebo DM.
3. podmíněné ukončení pobytu v DM se zkušební lhůtou 1 - 5 měs.
při opakovaných přestupcích proti vnitř. řádu DM, pokud již žáku byla udělena důtka
ředitele školy, nebo při závažném porušení vnitřního řádu DM.
4. okamžité ukončení ubytování v DM.
o ukončení rozhoduje ředitel VOŠZ a SZŠ a OA při zvlášť hrubém porušení řádu DM
nebo dopustí-li se přestupku proti řádu DM žák, kterému bylo uděleno podmínečné vyloučení.
např: krádež, loupež, šikana, útěk z DM, vydírání, intimní styk v prostorách DM, ublížení
nebo ohrožení zdraví druhého, ubytování nepřihlášené osoby, časté škody na majetku
způsobené úmyslně nebo i z nedbalosti, porušení zákazu nošení, držení, distribuce a
zneužívání drog a jiných návykových látek (alkohol, cigarety) a zbraní, jiné kriminální
delikty.
Podmíněné ukončení pobytu v DM a okamžité ukončení ubytování v DM projednává
vždy žákovská samospráva a pedagogická rada školy.

VI.
Zásady udělování vycházek
Délka vycházek je stanovena podle věku žáků. Povoluje se změna prodloužené
vycházky ze středy na jiný den se souhlasem (písemný nebo telefonický) zákonných zástupců
u žáků mladších 18 let.
O vycházku je třeba požádat službu konající vychovatelku v DM po příchodu ze školy. Po
souhlasu vychovatelky žák zapíše do knihy příchodů a odchodů čas svého odchodu a přibližné
místo, kam jde. Po vycházce opět zapíše čas svého příchodu do DM. Je povinností žáka
respektovat stanovenou dobu vycházek a vrátit se do DM včas.
Pondělí
1.ročník ....do..19.00 studená večeře ( balíček)
2.ročník ....do..19.00
3.ročník ....do..20.00
4.ročník ....do..20.00
Úterý
1.ročník ....do..19.00 teplá večeře
2.ročník ....do..19.00
3.ročník ....do..20.00
4.ročník ....do..20.00
Středa
1.ročník ..od..16.00 - 20.00 studená večeře ( balíček)
2.ročník ..od..16.00 - 20.30
3.ročník ..od..16.00 - 21.00
4.ročník ..od..16.00 - 21.30
Čtvrtek
1.ročník ....do..19.00 teplá večeře
2.ročník ....do..19.00
3.ročník ....do..20.00
4.ročník ....do..20.00
K omezení vycházek dochází po dohodě se zákonnými zástupci v těchto případech:
a) pokud dojde k jejich zneužívání (opakovaný pozdní příchod)
b) při vykazování zhoršených studijních výsledků
c) při porušování ustanovení vnitřního řádu DM
d) na základě výslovného přání zákonných zástupců
VII.
Celodenní režim
Žáci vstávají individuálně dle svého rozvrhu vyučování a praxe a to s přihlédnutím na dobu
potřebnou k přejití z DM do školní jídelny Gymnázia a na praxi
Následuje ranní hygiena, větrání a úklid pokojů včetně vynášení odpadkových košů.
odchod na snídani do 7.30 hod.
Snídaně se vydávají od 7.10 do 7.45 hod.
Strava se vydává vždy proti zvukové kontrole u výdejového okénka kuchařek.

V DM následuje kontrola pokojů a při té příležitosti i hodnocení kvality provedeného úklidu,
nedostatky v úklidu zapíše službu konající vychovatelka na informační nástěnku. Po příchodu
ze školy musí žáci nedostatky v úklidu ihned napravit.
Oběd se vydává zpravidla od 11.00 do 14.00 hod. dle rozvrhů ve škole.
Pokud neprobíhá další výuka, následuje osobní volno a nabízí se činnost vedená
vychovatelkou v DM, v zájmových kroužcích nebo ve školní tělocvičně ap.
Příchody z vycházek se řídí výše uvedeným předpisem dle věku.
Teplá večeře se vydává od 16:45 hod. do 17: 15 v úterý a ve čtvrtek. V pondělí a ve středu
se vydává žákům ubytovaným v DM u oběda balíček se studenou večeří. Odběr je podmíněn
prokázáním se studijním průkazem žáka školy s jeho fotografií nebo OP.
Po večeři následuje v DM doba vzájemné tolerance potřeby zachování klidu ke studiu,
schůzka výchovné skupiny s vychovatelkou, činnost řízená vychovatelkou, lektorem např.
zajímavé besedy apod.
Od 19.00 - 21.00 hod. následuje tzv. studijní doba, kterou ubytovaní žáci využijí k
samostudiu a přípravě na vyučování.
Od 21.00 - 22.00 hod. probíhá hygiena a příprava na večerku.
Večerka je ve 22.00 hod. (platí i v neděli)
Žáci jsou na svých pokojích a začíná období nočního klidu. Studium po večerce je povoleno
maximálně do 23.00 hod. a to po povolení vychovatelkou, pokud žák prokáže, že využil k
učení i odpolední osobní volno.
Mezi 22.00 až 6.00 hodinou je v DM noční služba, žák se obrátí na službu konající
vychovatelku v případě jakýchkoli potíží.
Upozorňujeme žáky starší 18 let, že sami zodpovídají za důsledky svého chování,
jednání a vystupování.
Všichni žáci ubytovaní v DM VOŠZ a SZŠ a OA Trutnov jsou povinni se s tímto řádem
seznámit a dodržovat jeho ustanovení.
Je veřejně k dispozici žákům ubytovaným v DM VOŠZ a SZŠ a OA Trutnov i jejich
zákonným zástupcům a na webových stránkách školy: www.szstrutnov.cz – ubytování.

V Trutnově dne 15. 6. 2019
Iva Kvasničková
vedoucí vychovatelka DM

Mgr. Roman Hásek
ředitel VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

