STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
BRUMOVSKÁ 456, PSČ 766 01 VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Vnitřní řád Domova mládeže a Internátu při SOU Valašské Klobouky
Domov mládeže, Internát je školské zařízení, které je součástí SOU Valašské Klobouky, Brumovská
456 a zabezpečuje žákům středních škol kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování.
DM a Internát nezajišťuje ubytování o víkendech a školních prázdninách. Domovní řád vymezuje
zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované. Jeho
nerespektování může mít vliv na ubytování žáka v průběhu školního věku, popřípadě na přijetí žáka k
ubytování v následujícím školním roce. Provoz DM a Internátu se řídí denním režimem.
1. Podmínky ubytování
Dle vyhlášky o školských výchovných zařízeních 108/2005 Sb. se umisťují žáci do DM a Internátu na
základě přihlášky, kterou podají zákonní zástupci žáka, nebo zletilý žák sám ve stanoveném termínu
podle kapacity DM, Internátu vždy na dobu jednoho školního roku.
− K přijetí žáka na ubytování v DM, Internátu je přihlédnuto k chování žáka na DM, Internátu v
uplynulém školním roce a k dodržování domovního řádu DM, Internátu.
− K ubytování na DM, Internát nejsou přijati žáci, kteří neuhradili poplatek za ubytování a stravování
ve stanoveném termínu.
− Na umístění žáků v DM, Internátu není právní nárok.
2. Úhrada nákladů za ubytování a stravování
Dle vyhlášky 108/2005 Sb. o DM, Internátech stanovilo vedení SOU ve Valašských Kloboukách výši
měsíční úhrady za ubytování na DM, Internátu 800,-Kč měsíčně na jednoho žáka.
V případě žádosti ubytovaného žáka o možnost ubytování na samostatném jednolůžkovém pokoji,
s ohledem na volnou kapacitu DM, Internátu, se stanovuje výše úhrady za ubytování částka 1100,Kč za měsíc.
− Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění i když žák není ubytován po všechny dny v
měsíci. Pokud je žák v domově ubytován jen část měsíce z důvodu organizace výuky, stanoví se výše
úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován vyhláška 108/2005 Sb.§ 5, odst.4,
případné vyúčtování bude provedeno vždy na konci pololetí ( do 31.12. a do 30.6.)
− Platba za Internát na základě vyhlášky č.108/2005 Sb.§ 9, odst.4 o školských výchovných
ubytovacích zařízení bude žákům, kteří byli nepřítomni na internátě provedeno vyúčtování, a to vždy
na konci pololetí (do 31.12. a do 30.6.) a bude jim vrácena částka 26,-Kč za každý den, u žáků
ubytovaných na samostatném jednolůžkovém pokoji, jim bude vrácena částka 36,- Kč za každý den,
kdy není ubytován (částka stanovena úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci). V případě ukončení
učebního poměru, ubytování na internátě, provede se vyúčtování za ubytování ke konci měsíce.
− Ubytovaný žák zaplatí v měsíci září zálohu na celodenní stravování 1500,-Kč, následující měsíc
bude zaplacena částka dle skutečně odebrané stravy a na konci školního roku bude provedeno
celkové vyúčtování (vratka nebo nedoplatek). Pokud nebude úhrada za ubytování a stravování
provedena ve stanoveném termínu, nebude následující měsíc poskytnuto na DM, Internátu stravování
a ubytování.
Ubytování začíná v pondělí a končí pátkem, pokud není stanoveno jinak (státní svátek, prázdniny
apod.).
-- Pro ubytování žáka SOU, který není trvale přihlášen na ubytování v DM, Internátu se stanovuje
částka 70,- Kč za jednu noc.

3. Práva ubytovaných žáků
− Používat ložnici s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení na DM, Internátu určeného žákům
− Podílet se na organizaci žáků na DM, Internátu a účastnit se všech akcí pořádaných DM,
Internátem a jeho žákovskou samosprávou.
− Požadovat účelné vybavení pokoje a pravidelnou výměnu prádla jednou za 14 dní (odpovědná
osoba Bc. Čechová Ludmila, Basarik Ivan – vychovatelé) v případě potřeby ihned
− Vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života na DM, Internátu řediteli SOU, vedení
DM a Internátu, vychovatelům, nebo žákovské samosprávě
− Odjíždět na dny pracovního klidu k rodičům
− Odjížděti jinam během týdne, avšak pouze s písemným, předběžným souhlasem rodičů nebo
telefonické žádosti rodičů, zletilý žák může svoji nepřítomnost omluvit sám
− Požádat příslušného vychovatele o udělení vycházky
− Být volen do žákovské samosprávy
− Přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru, vždy se souhlasem vychovatele
− Požádat příslušného vychovatele o souhlas s účastí na pravidelných činnostech mimo DM,
Internátu (např. zájmové kroužky), pokud je návrat z nich v rozporu s denním režimem a je
písemně schválen rodiči
4. Povinnosti ubytovaných
− Dodržovat domovní řád a provozní řád ŠJ, řídit se časovým rozdělením dne a dbát pokynů
vychovatelů DM, Internátu
− Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu
− Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy - Udržovat
čistotu a pořádek v osobních věcech, v ložnici a ve všech prostorách DM, Internátu, denně uklízet
svoji ložnici a jednou týdně zpravidla ve čtvrtek provádět tzv. generální úklid
− Šetřit zařízení DM, Internátu, energii, vodu a potraviny. Veškeré poškození majetku jsou žáci
povinni uhradit v plném rozsahu
− Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování jak k zaměstnancům, tak i k ostatním
ubytovaným, chodit přiměřeně a čistě oblečen, přezouvat se, boty uložit do přidělené a zámkem
opatřené skříňky na boty, kterou žák udržuje v čistotě. Za přezůvky se považuje domácí obuv
− Oznámit okamžitě vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění, v případě, že žák onemocní
doma a jde k lékaři v místě bydliště, oznámí toto rodiče co nejdříve na DM, Internát. Případné
intervence budou předepsány rodičům k úhradě
− Přicházet do DM, Internátu v čas – dle pokynů vychovatele, střízlivý a řádně upravený. M porušení
toho ustanovení budou neprodleně informováni rodiče, nebo zákonní zástupci žáka
− Každou nepřítomnost na DM, Internátu hlásit bez prodlení vychovateli
− Na vycházku odchází žák pouze se souhlasem vychovatele
− Dostavit se na DM, Internát v pondělí v době od 6:00 do 8:00 hodin
5. Je zakázáno
− Ve všech prostorách DM, Internátu a jeho blízkém okolí kouřit
− Užívat, přechovávat a donášet do DM, Internátu alkohol, drogy a jiné omamné a zdraví škodlivé
látky. Rovněž je zakázáno přijít na DM, Internát pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných
látek.
− Bez vědomí vychovatele se vzájemně navštěvovat na pokojích a jednotlivých poschodích DM,
Internátu
− Přinášet do DM, Internátu cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud je nezbytné je přinést, pak
je nutné je uložit u vychovatele. Za finanční a jiné cenné předměty, včetně mobilů, DM, Internát
neodpovídá

− Používání jízdních kol a motorových vozidel
− Koupání ve volné přírodě bez vychovatele
− Svévolně poškozovat zařízení DM, Internátu, zasahovat do elektroinstalace a manipulovat s
ostatním zařízením, které by mohlo ohrozit zdraví
− Přechovávat střelné, bodné, sečně a jiné zbraně, manipulovat s chemickými látkami a výbušninami
− Přemísťovat inventář, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená
− Odnášet jídlo vydané ve školní jídelně na pokoje
− Hrát hazardní hry
− Přechovávat na DM, Internátu zvířata
− V době studijního klidu a po večerce nepoužívat mobilní telefon
6. Výchovná opatření
− Za vzorné chování, za plnění povinností, za statečný čin, nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch
kolektivu může být žákovi udělena pochvala, nebo jiné ocenění
Pochvalná opatření:
- prodloužená vycházka – dobré studijní výsledky, vzorný celoměsíční úklid pokoje a osobních věcí
- zkrácená doba přípravy na vyučování – čtvrtletní studijní průměr do 1,5 bez kázeňských
přestupků
- pochvala vychovatele DM, Internátu – vzorné chování, studijní výsledky, kladný a aktivní přístup
Při plnění povinností na DM a Internátu, účast na soutěžích, pomoc při organizování zájmové
činnosti na DM a Internátu
− Pokud žák porušuje vnitřní řád DM, Internátu, udělí se mu dle závažnosti provinění některé z
těchto kázeňských opatření, které mají vést k nápravě nedostatků v chování a jednání žáka a toto se
písemně oznámí zákonnému zástupci žáka
Kázeňská opatření:
- důtka vychovatele – porušení režimu DM a Internátu, kouření, alkohol, svévolné opuštění DM a
Internátu, nevhodné chování, nedostatečný úklid ve svěřených prostorách
- podmíněné vyloučení z DM a Internátu – opakované přestupky uvedené v bodě 1, pokud
nedojde k nápravě žáka, použití drog a jiných látek halucinogenního charakteru, hrubé porušení řádu
DM a I
- vyloučení z DM a Internátu – hrubé a soustavné porušování řádu internátu bez zjevné možnosti
nápravy.

S platností od 1. 10. 2013

Ve Valašských Kloboukách dne 1. 10. 2013

Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel
SOU Valašské Klobouky

