Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a
stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství (dále jen SŠ GaF) a dalších škol,
vytváří podmínky ke studiu a napomáhá při vytváření příležitostí k aktivnímu odpočinku
ubytovaných, se zaměřením na rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů,
propagaci zdravého životního stylu, na zvládnutí základních, hygienických návyků a zásad
společenského chování.
Společné ubytování velkého počtu žáků a potřeba jednotného a cílevědomého
výchovného působení vyžaduje stanovení pravidel organizace života v DM závazných pro
všechny pedagogické pracovníky a ubytované, které vycházejí z vnitřního řádu SŠ GaF.
Na ubytování v DM není právní nárok a je poskytováno mimo soboty a neděle.
Provozovatel i vyhrazuje právo poskytnout za úplatu dočasné ubytování na DM o prázdninách
a víkendech zájemcům z řad veřejnosti. Ubytování se poskytuje přednostně žákům SŠ GaF.
Nezletilé žáky přihlašují k ubytování na jeden školní rok jejich zákonní zástupci. Ukončit
ubytování v DM během školního roku mohou žáci:
- požádají-li písemně o ukončení pobytu jejich zákonní zástupci nebo sám zletilý
žák a to po vyrovnání všech závazků vůči škole
- přestanou-li být žáky SŠ GaF nebo školy, se kterou má SŠ GaF smlouvu o
poskytování ubytování tj. dnem ukončení studia, po vyrovnání všech závazků vůči
škole
- vyloučí-li ředitelka SŠ GaF ubytovaného z výchovných důvodů, po vyrovnání
všech závazků vůči škole
- není-li řádně hrazeno ubytování, strava nebo způsobené škody.

I.

Práva ubytovaných

Ubytovaní žáci mají právo:
1. Na řádné ubytování, stravování, užívání přiděleného pokoje s příslušenstvím a na
pravidelnou výměnu prádla nejméně jednou za dva týdny.
2. Na využívání veškerého zařízení DM určeného ubytovaným a to v souladu
s domovním a provozním řádem.
3. Zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM.

4. Podílet se na organizaci výchovné, kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků
prostřednictvím domovní samosprávy, pokud je ubytovanými ustanovena.
5. Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života DM prostřednictvím
samosprávy.
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6. Přijímat návštěvy se souhlasem vychovatele v době mimo studium a noční klid na
místě určeném vychovatelem.
7. Na uschování cenného předmětu nebo peněz u vychovatele.
8. Se souhlasem vychovatele používat normám vyhovující vlastní elektrické spotřebiče
za podmínek stanovených vedením školy.

II. Povinnosti ubytovaných
1. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků školy.
2. Dodržovat režim dne.
3. Připravovat se svědomitě na vyučování a usilovat o rozvoj své osobnosti
sebevzděláváním.
4. Šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou, teplem a potravinami.
5. Udržovat pořádek a čistotu ve svých věcech, ve svém pokoji, ve společných
prostorách a provádět pro kolektiv práce a služby určené vychovatelem.
6. Zachovávat pravidla občanského soužití.
7. Dodržovat předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární předpisy při
všech činnostech a absolvovat předepsaná školení.
8. Okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na zařízení a inventáři DM.
9. Používat vhodnou domácí obuv a oděv v prostorách DM. Venkovní obuv ukládat na
vychovatelem určené místo.
10. Vystupovat zdvořile, ukázněně a respektovat názor většiny.
11. Bezodkladně upozornit na výskyt negativních jevů a porušování vnitřního řádu DM.
12. Zajistit odbornou opravu způsobených škod na vybavení DM, případně je uhradit.
13. Prokazovat patřičnou úctu pracovníkům DM, zdravit je při setkání, užívat oslovení
„paní“ nebo „pane“ s připojením služebního titulu např. „paní vychovatelko“ apod.
14. Při onemocní v místě trvalého bydliště podat urychleně zprávu o důvodech
nepřítomnosti, nejpozději do 24 hodin.
15. Na základě předchozího souhlasu zákonného zástupce a v případě důvodného
podezření z konzumace alkoholických nebo návykových látek podrobit se neinvazivní
formě testu na alkohol a ostatní drogy.
16. V odjezdový den se DM uzavírá podle pokynů vedení školy, nejpozději do 14. hodiny.

1) Ubytovaným není dovoleno
1. Konzumovat a přechovávat alkoholické nápoje a látky škodlivé zdraví, především
drogy nebo vstupovat pod vlivem těchto látek do areálu domova. V celém areálu školy není
dovoleno kouřit. V případě, že ubytovaný žák v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog
poruší toto ustanovení, je příslušný pedagog povinen v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti
neprodleně vyzvat
a/ zákonné zástupce o převzetí péče o ubytovaného mimo areál školy
b/ policii nebo pohotovostní lékařskou službu
o převzetí péče o ubytovaného mimo areál školy.
2. Zasahovat do instalace jakéhokoli druhu.
3. Přechovávat na DM jakékoli typy zbraní a nábojů.
4. Přechovávat a manipulovat s chemikáliemi a výbušninami.
5. Přemísťovat inventář bez souhlasu vychovatele.
6. Používat vlastní elektrické a přenosné přístroje bez souhlasu vychovatele.
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7. Přechovávat na pokoji nezabezpečené cenné předměty a větší částky peněz.
8. Koupat se v místech, kde není plavčík nebo pedagogický dozor.
9. Parkovat a užívat soukromá vozidla v areálu DM.
10. Podnikat individuální nebo společné výlety či výjezdy bez předchozího písemného
souhlasu zákonných zástupců a bez povolení vychovatele.
11. Navštěvovat pokoje na jiných patrech bez souhlasu vychovatele.
12. Vstupovat na střechy, vylézat na požární žebříky, bleskosvody a vyklánět se z oken.
13. Vzdálit se z patra bez souhlasu vychovatele.
14. Pobývat bez souhlasu vychovatele na DM v dopoledních hodinách s výjimkou
nemocných a žáků s odpolední praxí a to jen na nezbytně nutnou dobu..
15. Ubytovaným ani návštěvám není dovoleno na DM provádět propagaci politických
hnutí nebo náboženství, nepřípustné jsou rovněž projevy rasové nesnášenlivosti.

3. Návštěvy na DM
Vstup do prostor DM je povolen pouze žákům ubytovaným na DM, pracovníkům SOŠ
GaP, kontrolám a inspekčním orgánům. Ostatní návštěvy jsou povinny hlásit se ihned po
příchodu u výchovných pracovníků s tím, že návštěva jim bude umožněna jen ve vhodnou
dobu a na místě určeném vychovatelem.

V. Vycházky
1. Vycházkovým dnem je středa. Žák má při řádném plnění svých povinností ve škole a na
DM nárok na jednu vycházku týdně v době od 15 do 21 hodin. Pokud se jedná o žáka v týdnu,
kdy vykonává odborný výcvik, jsou to dvě vycházky v týdnu a to ve dnech, které určí
skupinový vychovatel.
2. Žák může odejít na vycházku jen v případě, že ji má písemně povolenou ve vycházkové
knížce nebo se souhlasem vychovatele.
3. Vycházka může být skupinovým vychovatelem mimořádně prodloužena v případech,
kdy se jedná o žáka s velmi dobrými výsledky ve škole, při společné návštěvě kulturních,
sportovních a společenských akcí nebo jako odměna za aktivní práci a plnění povinností na
DM.
4. Vycházky mohou být omezeny nebo zrušeny při jejich zneužívání, při vykazování
špatné studijní nebo pracovní morálky nebo při přestupcích proti vnitřnímu řádu DM.
5. Při vycházkách je přísně zakázáno požívání alkoholických nápojů a návykových látek
všeho druhu. Při zjištění konzumace těchto látek, mimo udělený kázeňský trest, hradí
ubytovaný náklady na provedené zkoušky.
6. Ubytovaní jsou při vycházkách povinni dodržovat zásady slušného chování a pravidla
občanského soužití. Dbají o dodržování dobré pověsti školy na veřejnosti.
7. Mimořádné opuštění areálu DM je možné v průběhu týdne jen s písemným souhlasem
vychovatele a jen na dobu nezbytně nutnou.

VI. Osobní hygiena a úklid
1. Ubytovaní žáci jsou povinni dbát zásad osobní hygieny a provádět úklid pokojů a
společných prostor.
2. Z důvodu ochrany životního prostředí a zmenšení objemu odpadních látek jsou
ubytovaní povinni separovat z odpadu papír a plastické hmoty.
3. Výzdoba pokojů musí být jednoduchá, vkusná a nesmí poškozovat malbu a nábytek.
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4. Na spaní lze použít pouze noční prádlo, ve výjimečných případech může vychovatel
rozhodnout jinak. Ubytovaní žáci ráno, po vyvětrání, ukládají lůžkoviny do skříněk na peřiny
(mimo den odjezdu) a postel přikrývají vlastním přehozem.
5. Noční klid na domově začíná ve 21.30 hod a slouží k regeneraci psychických a
fyzických sil ubytovaných.
6. Do společných prostor je povolen vstup pouze žákům, kteří jsou odpovídajícím
způsobem oblečeni a čistí.

VII. Příprava na vyučování
1. Všichni ubytovaní žáci jsou povinni připravovat se na vyučování pravidelně každý den,
po dobu minimálně jedné hodiny, podle pokynů vychovatelů.
2. Žák učňovského oboru se v týdnu odborného výcviku připravuje vždy ve čtvrtek na
pondělí příštího týdne.
3. V době studijního klidu je povinností všech ubytovaných připravovat se na vyučování
na místech k tomu určených a dodržovat studijní klid. Výjimky povoluje vychovatel.
4. Součástí přípravy na vyučování je i činnost spojená s přípravou oděvu, obuvi a
pomůcek na vyučování.

VIII. Výchovná opatření
1. Za vzorné plnění povinností, za vzorné chování, za významný projev aktivity, za
statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch školy mohou být žákům udělena tato
ocenění:
- pochvala vychovatele
- pochvala vychovatele před výchovnou skupinou
- pochvala ředitele školy
- pochvala ředitele školy před shromážděním žáků
- písemná pochvala ředitele
- jiné ocenění.
2. Proviní-li se ubytovaný žák proti vnitřnímu řádu DM, mohou mu být uložena některá
z těchto výchovných opatření:
- důtka vychovatele
- důtka ředitele školy
- podmíněné vyloučení z ubytování v DM
- vyloučení z ubytování v DM.
Při hodnocení kázně jednotlivých žáků se před závěrem pololetí a školního roku hodnotí,
zda uložené výchovné opatření splnilo svůj účel a zda potrestaný žák projevil účinnou lítost
formou dobrovolné práce pro DM.

IX. Organizace stravování
1. Ubytovaní žáci se stravují ve školní jídelně. Úhrada se provádí bezhotovostní formou
zálohově dopředu v určeném termínu.
2. Vstup do jídelny mají povolen pouze stravující se žáci. Strava je vydávána zásadně jen
po předložení podepsané stravenky z terminálu v jídelně s použitím vlastního čipu.
3. Žáci jsou povinni v jídelně dodržovat zásady správného stolování, do jídelny chodit
vhodně oblečeni a obuti v přezůvkách.
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4. Není dovoleno nechávat tašky a oblečení na zemi přede dveřmi do jídelny.
5. V případě nedostatku místa v jídelně rozhodne o pořadí stravovaných pedagogický
dozor.
6. Odhlašování zakoupené stravy se provádí nejpozději do 12. hodiny předchozího
pracovního dne.

X. Návštěva lékaře
V případě onemocnění se ubytovaný přihlásí do 7.30 hod. u vychovatele, v průběhu dne u
učitele nebo mistra. K ošetření vyhledá lékaře, u kterého je registrován. Pokud se nejedná o
akutní případ, navštěvují ubytovaní žáci lékaře v určenou dobu a po ošetření se bez otálení
nejkratší cestou vrací na DM, kde se ohlásí vychovateli. Nerespektování léčebného režimu
stanoveného lékařem je považováno za hrubý kázeňský přestupek.
Při onemocnění v místě bydliště je nutné nemoc na školu bez odkladů nahlásit a po
příjezdu předložit písemnou omluvenku.

XI. Příjezdy a odjezdy ubytovaných
Žáci jsou povinni dostavit se při příjezdu na DM nejpozději do 21.30 hod. a svůj příjezd
ohlásit vychovateli odevzdáním odjezdové knížky.
Mimořádné odjezdy z DM v průběhu týdne jsou možné pouze s písemným souhlasem
vychovatele. Případné písemné žádosti zákonných zástupců o mimořádné volno pro žáka je
nutné předložit nejpozději dva dny před požadovaným datem odjezdu třídnímu učiteli,
případně ředitelce SŠ GaF.

V Jeseníku 1. 9. 2014

PhDr. Silvie Pernicová
ředitelka SŠ GaF Jeseník
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