Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Střední zdravotnické školy a VOŠZ,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482
je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, dále na základě vyhlášky MŠMT ČR
č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

Vnitřní řád má tyto základní části:
A/ Chování a povinnosti ubytovaných žáků a studentů
B/ Bezpečnostní řád DM
C/ Práva ubytovaných žáků a student
D/ Režim dne
E/ Vycházky
F/ Výchovná opatření
G/ Poplatky za ubytování a stravné
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A/ Chování a povinnosti ubytovaných žáků a studentů
Žáci a studenti jsou povinni:
1.

Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže, řídit se pokyny výchovných
pracovníků domova a respektovat pokyny provozních pracovníků. Základní povinností
ubytovaného žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu
hodin. Pokud žák na výuku nejde, je povinen tuto skutečnost včas oznámit
vychovatelce.

2.

Svědomitě a pravidelně se připravovat na školní vyučování a dodržovat studijní klid po
19,00 hodině. V této době jsou na svých ložnicích nebo v dalších prostorách DM
určených ke studiu. Tato doba je vyhrazena pro studium a není časově omezena
z důvodu individuální potřeby.

3.

Dodržovat noční klid po 22. hodině a omezit pohyb v budově pouze do povolených
prostor z důvodu zajištění budovy školy zabezpečovacím systémem. Všechny vchody
do budovy a některé chodby jsou monitorovány kamerovým systémem.

4.

Udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, na pokojích a ve všech
prostorách DM a školy. Pravidelně provádět úklidy ložnic, uklizenou ložnici vždy před
odchodem na vycházku předat ke kontrole vychovatelce (středa).

5.

Ve školní jídelně se chovat slušně, dbát zásad správného stolování, hygieny a
bezpečnosti, řídit se pokyny pedagogického dozoru. Po odchodu z jídelny si po sobě
uklidit místo a zasunout židli. Z jídelny je zakázáno vynášet školní nádobí, příbory.

6.

Zodpovědně plnit zadané úkoly a služby žáků a studentů, které jsou vypracovány vždy
na 1 týden.

7.

Šetřit zařízení domova, elektrickou energií, vodou a potravinami. Při nástupu, na
začátku školního roku zkontrolovat a podepsat evidenční list inventáře pokoje (za
neplnoleté žáky podepisují rodiče). Veškeré závady inventáře a zařízení okamžitě hlásit
vychovatelce. Škody, které vzniknou úmyslně nebo zanedbáním, je žák nebo student
(př. jeho zákonný zástupce) povinen uhradit.

8.

Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví vlastního i spolubydlících a
protipožární předpisy. Při nástupu k ubytování na DM jsou všichni žáci a studenti
proškoleni.

9.

Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování. Chovat se slušně a přátelsky ke
spolužákům, nedávat najevo fyzickou, věkovou, materiální či jakoukoli jinou
nadřazenost. Svým chováním i slovním projevem neurážet, neponižovat,
nezesměšňovat a nezastrašovat ostatní žáky a zaměstnance domova mládeže. Takové
jednání urážející lidskou důstojnost je možné posuzovat jako psychickou šikanu. Za
takovéto projevy chování může být žák i vyloučen. Na všechny negativní jevy týkající

Stránka 2 z 11

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482
se duševního a fyzického týrání sebe či spolužáků má žák morální povinnost upozornit
(nejlépe pedagoga, ke kterému má žák důvěru).
10. Zdržovat se veškerých projevů kyberšikany (zneužití internetu, sociálních sítí,
mobilních telefonů nebo jiných informačních a komunikačních technologií k
zesměšňování, urážkám, vyhrožování, ponižování a jiným způsobům zásahu do
soukromí osobnosti) a uvědomit si právní důsledky takového chování. Ve smyslu
evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data,
údaje i své osobní údaje.
11. Jednat tak, aby svým chováním nedávali podnět k projevům rasismu a netolerance vůči
příslušníkům etnických menšin, jiných národů a kultur. Rovněž jakékoli projevy
fanatismu, slovní či fyzická agrese jsou neslučitelné s požadavky na morální profil žáků
a studentů střední a vyšší odborné školy.
12. Ve všech prostorách DM se přezouvat, vycházkovou obuv odkládat v suterénu v
uzamykatelných šatních skříňkách, chodit přiměřeně a čistě oblečen.
13. V rámci hygienických norem není povoleno společné užívání jednoho lůžka. Zároveň je
zakázáno pohybovat se v prostorách školy a jídelny v nočním úboru.
14. Při každém odchodu z DM jsou žáci a studenti povinni zapisovat jakýkoli odchod a
příchod na místě určeném k tomuto účelu.
15. Dodržovat stanovenou dobu návratu z vycházky, během vycházky neopouštět Mladou
Boleslav. V příjezdový den přicházet na DM včas, nejpozději do 21,30 hod.
16. Pro vstup nebo opouštění budovy jsou všichni žáci a studenti povinni používat hlavní
vchod. Ubytovaní žáci a studenti vlastní vstupní čip nebo se vchodovým telefonem
spojí s vychovatelkou, která umožní jejich vstup do budovy po kontrole na monitoru.
Vchodový čip je vystaven jako identický na datum narození a příjmení každého žáka
nebo studenta a bude mu vydán oproti podpisu a 140,- Kč. Tento čip je nepřenosný na
jinou osobu. Zneužití čipu bude považováno jako hrubé porušení vnitřního řádu. Ztrátu
čipu je nutné ihned nahlásit vychovatelce. Po navrácení neporušeného čipu bude
vrácena záloha 140,-Kč. Žák nebo student nesmí dopustit, aby došlo k vniknutí cizí
osoby do školy a do domova mládeže. Veškeré osobní návštěvy jsou povinni hlásit
vychovatelce.
17. Hlásit neprodleně vychovatelce náznaky onemocnění, úraz, návštěvu lékaře. Projeví-li
se příznaky nemoci, žák (po telefonické domluvě s rodiči) či student odjíždí do
domácího léčení. Zdržování se v DM v době nemoci není z hygienických, zdravotních a
organizačních důvodů povoleno. Při tomto mimořádném odjezdu z DM jsou rodiče
(popř. plnoletý žák) povinni telefonicky potvrdit příjezd domů.
18. Informovat DM o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, jejich změně a jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy žáka. Užívá-li žák
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trvale léky, je povinen tuto skutečnost uvést do přihlášky k ubytování či písemně
doložit jinak (za neplnoleté žáky zodpovídá zákonný zástupce).
19. Předkládat předem písemné žádosti o mimořádný odjezd podepsané rodiči. Pokud
mimořádný odjezd souvisí i s uvolněním z vyučování, musí mít žák nebo student
souhlas třídního učitele. Jakoukoliv nepřítomnost na DM omlouvají rodiče. Plnoletí žáci
a studenti se mohou omlouvat sami, a to co nejdříve telefonicky nebo osobně, nejdéle
však do 24 hodin od plánovaného příjezdu do DM.
20. Úhrada poplatků za ubytování a stravování se provádí sporožirem nebo inkasem
z běžného ho účtu. Ti žáci a studenti, jejichž rodiče nemají účet zavedený, budou
internátní poplatky hradit v hotovosti na DM, nejpozději do patnáctého dne daného
měsíce. Výjimkou jsou nově nastupující žáci a studenti, kteří uhradí první platbu v den
nástupu v hotovosti.
21. Chlapci mají vyhrazenou sprchu a WC v 1. patře.
22. Pokoj při každém odchodu zamykat. Před odchodem na praxi nebo vyučování klíč
odevzdat na vychovatelně do úschovy. Ve výjimečných případech žák může předem
požádat o půjčení náhradního klíče. Zneužití nebo vystavení duplikátu bude trestáno

B/ Bezpečnostní řád DM
V rámci bezpečnosti je na DM zakázáno:
1.

Kouřit v budově školy a přilehlých prostorách okolí budovy. Za okolí je považována
část ulice B. Němcové (od gynekologicko – porodnického oddělení k ulici Palackého),
ulice Purkyňova s přilehlými pozemky a prostory bezprostředně přiléhajícími
k pozemku či budovám Klaudiánovy nemocnice. Zákaz kouření se vztahuje i na další
formy užívání tabáku - např. vodní dýmka, elektronická cigareta. Bude-li žák nebo
student opakovaně přistižen, že porušuje tento zákaz, bude mu ukončeno ubytování
na domově mládeže.

2.

Manipulovat s otevřeným ohněm.

3.

Požívat a přechovávat alkoholické nápoje, drogy a jiné omamné látky.

4.

Přechovávat všechny typy střelných zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin.

5.

Svévolně přemisťovat a poškozovat inventář DM.

6.

Sedět v oknech, vyklánět se a pokřikovat z oken budovy školy.

7.

V době vycházek je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla pohybu na veřejných
komunikacích a při cestování v hromadných dopravních prostředcích.
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8.

Koupat se v nehlídaných vodách.

9.

Přechovávat na pokojích DM větší finanční prostředky a jiné cennosti. V případě, že je
žák nebo student vlastní, je jeho povinností uložit si je do úschovy k vychovatelce
ihned po příjezdu do DM.

10.

Umožnit vstup do budovy školy a DM cizím osobám. Vstup rodičů a rodinných
příslušníků pouze po domluvě s vychovatelkou.

11.

Zasahovat do elektrických, plynových a vodovodních rozvodů.

12.

V době mezi 22,00 až 6,00 hod je zakázáno na pokojích používat veškeré elektrické
spotřebiče (vyjma lampičky, která je základním vybavení pokoje¨). Všechny tyto
elektrospotřebiče musí být v tuto dobu vytaženy ze zásuvek.

13.

Hrát hazardní hry, sledovat pro mladistvé nevhodné programy (s tematikou
pornografie, extremismu, agresivity, hazardních her…)

14.

Používat mobilní telefony v době nočního klidu (od 22,00 do 6,00 hod).

15.

Odkládat a skladovat potraviny na okenních parapetech.

16.

Ubytovaným je zakázáno navštěvovat a pobývat na pokojích osob opačného pohlaví.
Ke vzájemným návštěvám mohou využívat vyhrazené prostory společenskou
místnost, kuchyňku a chodbu.

17.

Nosit uniformy mimo zdravotnické zařízení.

C/ Práva ubytovaných žáků a studentů
1.

Používat přidělený pokoj s příslušenstvím.

2.

Podávat připomínky ke všem otázkám života DM.

3.

Přispívat svými náměty ke zpestření života a prostředí na DM.

4.

Účastnit se všech akcí pořádaných DM.

5.

Dávat návrhy na mimoškolní aktivity, podílet se na jejich přípravě.

6.

Podílet se na výzdobě prostor DM i v budově školy.

7.

Vylepovat plakáty či fotografie na pokojích prostřednictvím nástěnek a se souhlasem
vychovatelky.
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8.

Účastnit se abonentních divadelních cyklů v Městském divadle, či v rámci Klubu
mladých diváků.

9.

Zdarma využívat počítače a internet na DM (denně od 6,00 do 21,30). Použití tiskárny
je zpoplatněno dle směrnice č.15/2012 Ceník služeb a úkonů poskytovaných žákyním,
absolventům a dalším žadatelům. Je umožněno připojení na internet i ze svých
zařízení za bezpečnostních opatření uvedených v bodě C/ 14.

10.

K rychlému občerstvení využívat automaty ve vestibulu školy.

11.

Navštěvovat školní knihovnu, či blízkou knihovnu města Mladá Boleslav.

12.

Ke studiu využívat pokoje, studovnu, oddechové koutky a po dohodě s vychovatelkou
i školní učebny.

13.

K využití volného času mají žáci a studenti k dispozici školní tělocvičnu, zahradu, hřiště.

14.

Využívat kuchyňku a její zařízení (sporák, mikrovlnná trouba, varná konvice, lednice)k
přípravě jednoduchých jídel. Dle potřeby mají žáci a studenti k dispozici vysoušeče
vlasů, kulmofény a žehličku. Elektrické spotřebiče na pokojích je možné používat
v době od 6,00 do 22,00 hod a to pouze za osobního dozoru. Pokud nebudou pod
dohledem, musí být vytaženy ze zásuvky. Vlastní elektrospotřebiče mohou žáci
používat pouze na základě kontrolního protokolu, revizi elektrického spotřebiče podle
ČSN 331600, viz příloha (Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM)

15.

Použít automatickou pračku na vyprání ošacení potřebného pro praktické vyučování,
přičemž provoz pračky musí být ekonomický.

16.

Požadovat výměnu prádla jednou za 14 dní.

17.

V případě gravidity může být žákyně nebo studentka ubytována na DM v souladu s
docházkou do školy.

18.

Odjíždět domů i jinam během týdne, avšak s předběžným písemným nebo
telefonickým souhlasem rodičů.

19.

Žákům a studentům jiných škol je možno poskytnout ubytování na DM pouze ve dnech
školního vyučování na SZŠ a VOŠZ.
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D/ Režim dne
4.50 hod. - 6.30 hod.

budíček žáků a studentů na praxi
snídaně
odchod žáků z DM na oddělení dle rozpisu

6.45 hod. - 7.00 hod.

všeobecný budíček
ranní hygiena

7.00 hod. - 7.45 hod.

snídaně /do 7,30 hod/
plnění ranních povinností
odchod do školy

7.45 hod. - 15.00 hod.

školní vyučování
návrat do DM

14.15 hod. - 14.30 hod.

odpolední svačina

15.00 hod. - 17.30 hod.

vycházky žáků a studentů
odpolední zájmová činnost

17.30 hod. - 18.00 hod.

večeře

18.00 hod. - 21.00 hod.

studium (doba studijního klidu 19,00 - 21,00 hod.)
večerní zájmová činnost

21,00 hod. - 22,00 hod.

osobní hygiena, příprava lůžka
večerka

22,00 hod. - 6,00 hod.

noční klid

Povolení samostudia po večerce je v kompetenci vychovatelky konající službu, za předpokladu
dodržení nočního klidu.
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E/ Vycházky ubytovaných žáků a studentů
Žáci prvních ročníků středních škol
Po:

15.00 hod. - 17.30 hod.

Út:

15.00 hod. - 17.30 hod.

St:

15.00 hod. - 20.00 hod.

Čt:

15.00 hod. - 17.30 hod.

Žáci druhých ročníků středních škol
Po:

15.00 hod

- 19.00 hod

Út:

15.00 hod

- 19.00 hod

St:

15.00 hod

- 21.00 hod

Čt.

15.00 hod

- 19.00 hod

Žáci třetích a čtvrtých ročníků středních škol
Po:

15.00 hod. - 20.00 hod.

Út:

15.00 hod. - 20.00 hod.

St:

15.00 hod. - 21.30 hod.

Čt:

15.00 hod. - 20.00 hod.

Plnoletí žáci a studenti
denně

do 21,30 hod.

V neděli jsou vycházky povoleny pro plnoleté žáky a studenty do 21.30 hod. a
pro ostatní žáky do 20.00 hod.
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F/ Výchovná opatření
Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve
prospěch kolektivu může být žákovi či studentovi udělena pochvala nebo jiné ocenění.

Pokud žák nebo student porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé
z těchto výchovných opatření:
a) napomenutí vyslovené vychovatelem
b) důtka udělená ředitelem
c) podmíněné ukončení ubytování v domově se zkušební lhůtou
d) ukončení ubytování v domově.
Veškerá výchovná opatření jsou pojata jako pozitivní zkušenost pro každého chybujícího
mladého člověka.
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G/Poplatky za ubytování a stravné
Stanovení poplatků za ubytování na základě vyhlášky MŠMT ČR č.108/2005 Sb., o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních:

2 lůžkový pokoj

měsíční poplatek ve výši 950,- Kč za lůžko

I. kategorie

3 lůžkový pokoj

měsíční poplatek ve výši 800,- Kč za lůžko

I. kategorie

4lůžkový pokoj

měsíční poplatek ve výši 700,- Kč za lůžko

II. kategorie

Pro pokoje č. 19 a 20 stanovuje ředitelka školy sazbu 700,- Kč za lůžko z důvodu absence WC
a sprchy ve 3. patře.
Pro pokoj č. 21 /byt/ je stanoven měsíční poplatek ve výši 1200,- Kč za lůžko.

Výše měsíční úhrady za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován
po všechny dny v měsíci.

Krátkodobý pobyt žáků před odbornou praxí
2 dny v týdnu

měsíční poplatek ve výši 700,- Kč za lůžko

1 den v týdnu

poplatek ve výši 120,- Kč za lůžko na 1 noc

celodenní stravovací jednotka je stanovena ve výši 93,-Kč

Stravování ve školských zařízeních se řídí vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování.
S ubytováním na domově mládeže se předpokládá i celodenní stravování, přičemž domov
mládeže zajistí i výdej dietní stravy v případech, doporučených odborným lékařským
vyjádřením.
V případě, že si žák nebo student stravu z objektivních důvodů nemůže převzít, je jeho
povinností si ji včas odhlásit. Jestliže si žák nebo student stravu včas neodhlásí, nemá nárok na
náhradu za propadlou stravu (provozní řád školní jídelny).

Ředitelství školy si vyhrazuje právo změny uvedených poplatků v závislosti na případné změně
obecně platných právních předpisů pro oblast škol a domovů mládeže.
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Pokud zákonný zástupce nebo plnoletý žák či student neplatí příspěvek na úhradu nákladů
spojených s ubytováním po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou
dočasně bránit poukázání příspěvku, bude žákovi či studentovi ukončeno ubytování v domově
mládeže.

Tento vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2018

Vychovatelky DM

Mgr. Laurýnová Lucie
ředitelka SZŠ a VOŠZ a DM

příloha - Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM
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