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Vnitřní řád Domova mládeže PSŠ  Letohrad 

 

1.  Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců 

s pedagogickými pracovníky školy 

1.1 Ubytovaný žák má právo: 

1. používat přidělenou místnost s příslušenstvím 

2. na místech k tomu určených využívat veškeré zařízení domova mládeže 

3. podílet se na organizování veškeré zájmové činnost 

4. aktivně se podílet na životě v domově mládeže 

5. požadovat základní vybavení pokoje, pravidelnou výměnu ložního prádla 

6. podávat připomínky ke všem otázkám života v domově mládeže 

7. přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách – v době mimo studijní klid 

8. používat se souhlasem vychovatele a spolubydlících radiopřijímač bez zapojení do sítě – 

v době mimo studijní klid 

Inventář domova mládeže slouží pouze pro účely domova, není povoleno jej odnášet nebo 

přemísťovat. 

1.2 Ubytovaný žák je povinen: 

1. dodržovat ustanovení vnitřního řádu a řídit se pokyny vychovatele 

2. svědomitě se připravovat na vyučování 

3. způsobí-li žák nějakou škodu, ihned ji nahlásí, po dohodě s vychovatelem ji nahradí, nezjistí-li 

se viník, uhradí škodu příslušný kolektiv 

4. udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, svém pokoji a společenských místnostech, 

provádět služby a práce pro kolektiv, které určí vychovatel. Šetřit el. energií, studenou a 

hlavně teplou vodou. 

5. zachovávat pravidla slušného chování 

6. okamžitě hlásit závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a inventáři 

7. dopolední příchody na domov mládeže hlásit službu konajícímu vychovateli 

8. okamžitě hlásit jakékoliv onemocnění či úraz 

9. používat pouze povolené přístupové cesty 

10. pro cestu do školy, jídelny a zpět používat průchod spojovací chodbou mezi budovou A – B, 

v neděli vchod B 

11. ohlásit svoji nepřítomnost v domově mládeže (nemoc, rod. důvody) 

 

1.3 Ubytovaným žákům není dovoleno: 

1. zasahovat do elektroinstalace 

2. používat zaparkovaná motorová vozidla v době vycházky (je možné pouze na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce) 

3. odcházet z pokoje během provádění týdenního úklidu a před kontrolou pokoje 

4. zapůjčený inventář ponechat u sebe na další den 

5. po uzamčení pokoje ponechat u sebe klíče (ty odevzdat ve vychovatelně) 

6. používat televizi a video bez povolení vychovatele 

7. vstupovat na balkon 
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8. používat kuchyňky v době studijního a nočního klidu 

9. jako přezůvky používat sportovní obuv 

10. používat vlastní elektrospotřebiče bez povolené elektrorevize 

11. nosit a konzumovat jídlo a pití v klubovnách 

1.4 Ubytovaným žákům je zakázáno: 

1. svévolně poškozovat zařízení domova mládeže 

2. užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky 

3. hrát hazardní hry 

1.5 Zákonní zástupci žáků mají právo: 

1. na informace o chování žáků v domově mládeže 

2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

1.6 Povinnosti zákonných zástupců žáků: 

1. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se 

chování žáka 

2. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

3. oznamovat nepřítomnost žáka v domově mládeže 

4. včas uhradit poplatek za ubytování a stravování 

1.7 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy: 

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení nebo násilí. 

Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou 

respektovat jejich soukromí. 

 

2. Provoz a vnitřní režim dne na domově mládeže: 

2.1 Režim dne v domově mládeže: 

 05.00 - 06.45 budíček 
 06.30 - 06.45 osobní hygiena 
 06.45 - 07.00 úklid na pokojích 
 07.00 -  odchod na snídani 
 07.00 - 07.45  snídaně a odchod do školy 
 08.00 - 12.00 uzamčení budov domova mládeže 
 08.00 - 11.00 zájmová činnost žáků s odpoledním odborným výcvikem 
 11.30 - 14.00 vydávání obědů 
 14.30 - 17.30 organizovaná zájmová činnost 
 17.30  - 17.45 vydávání večeře 
 19.00 - 21.30 studijní klid 
 21.30 - 21.45 osobní hygiena, příprava na večerku 
 21.30 -  večerka pro žáky s dopoledním odborným výcvikem 
 21.45 -  večerka pro 1. ročníky 
 22.00 -  večerka pro 2., 3. a 4. ročníky 
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2.2 Žákovská služba: 

Je tvořena žákem, který pomáhá vychovateli se zajištěním průběhu dne v domově mládeže. Ostatní 

žáci jsou povinni službu respektovat. Služba je v činnosti od 19.00 do 21.30 hodin. 

2.3 Organizace příjezdu, odjezdu, vycházek: 

Z domova mládeže je povinný odjezd každý týden. Příjezd do domova mládeže je v neděli od 19.00 

do 22.00 hodin s dodržením večerky ve 22.00 hodin. 

Příjezd do domova mládeže v pondělí ráno je povolen pouze s písemným svolením zákonných 

zástupců. 

Délka večerních vycházek je ovlivněna věkem, chováním a prospěchem žáka: 

 1.ročník do 20.00 hodin 

 2., 3. a 4. ročníky do 21.30 hodin 

Každý odchod během dne ohlásí žák vychovateli, večerní vycházku hlásí službu konajícímu 

vychovateli. 

Vycházky jsou povoleny pouze v katastru Letohradu. 

V případě onemocnění je žák povinen odjet domů (podle závažnosti onemocnění s doprovodem). 

Sám si odhlásí stravování. 

Pokud žák v průběhu týdne odjíždí mimo Letohrad, musí předložit vychovateli písemné svolení 

rodičů. 

2.4 Opatření k předcházení ztrát na pokojích 

1. budovy domova mládeže budou od 08.00 do 12.00 hodin uzamčeny 

2. otevřít je možno pouze v případě akutního onemocnění 

3. v době volných vyučovacích hodin se žáci na domov mládeže nebudou vracet 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků: 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví na počátku školního roku provádí vedoucí vychovatelka 

prokazatelně zápisem do osobního spisu žáka, která žáky seznámí zejména 

 a) s vnitřním řádem domova mládeže 
 b)se zásadami bezpečného chování na pokoji, na chodbách, schodištích, na klubovnách,              
               v kuchyňce, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích 
 c) s postupem při úrazech 
 d) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru 
 
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu v domově mládeže, jsou žáci povinni hlásit 

ihned službu konajícímu vychovateli. 

V případě úrazu je nutno neprodleně poskytnout, případně přivolat první pomoc. Po zajištění všech 

zdravotních záležitostí je nutno provézt záznam o školním úrazu do knihy úrazů. 
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3.2 Obecná pravidla pro snižování bezpečnostních a zdraví ohrožujících rizik 

Žáci i všichni zaměstnanci a návštěvníci školy jsou v zájmu sebe i svého okolí povinni dodržovat 

pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Žákům je zejména zakázáno: 

 a) kouřit v celém areálu školy 
b) pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné zdraví      
škodlivé látky 

 c) přechovávat jakékoliv typy střelných, sečných a bodných zbraní 
 d) manipulovat svévolně s rizikovými chemickými látkami 
 e) používat vlastní elektrické přístroje bez doložené elektrorevize 
 f) zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektr. přístroji 
 g) donášet, příp. ponechávat bez dozoru cenné předměty a větší částky peněz 
 h) otvírat spodní části oken a sedět na okenních parapetech 
 
3.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Všichni pedagogičtí  pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci v domově mládeže 

z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné 

zachycení ohrožených žáků. 

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. 

Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení vnitřního řádu. Ředitel školy využije všech 

možností daných příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, 

které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude 

informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a 

zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se 

dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích 

kdy jsou takto postižení žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně 

zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu školy. Podle okolností ředitel 

školy uváží možnost kárného postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních 

informovat jejich zákonné zástupce. 

 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní 

výchova byla nedílnou součástí výchovy. 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem domova mládeže ze strany žáků 

Žák šetrně zachází se svěřeným majetkem domova mládeže. Každé svévolné poškození nebo zničení 

majetku školy, domova mládeže, žáků, vychovatelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zletilý žák 

nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, který poškození způsobil. 

Každé poškození nebo závadu v domově mládeže hlásí žák službu konajícímu vychovateli. 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek na svém pokoji. 
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5. Závěr 

Všichni zaměstnanci školy, žáci i zákonní zástupci mohou podávat své podněty k tomuto dokumentu. 

 

Účinnost dokumentu je od 1. 9. 2019 

 

Adresa domova mládeže: 
Domov mládeže 
Na Stráni 785 
561 51 Letohrad 
Telefonní číslo: 465 676 313 
 

V Letohradě dne 30. 8. 2019 

Ing. Jiří Štěpánek 

Ředitel PSŠ Letohrad 

 

 

 

 

   


