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Č. j.: 293/2018
Vnitřní předpis č.

Vnitřní řád a režim dne

na Domově mládeže
při Gymnázium, Střední odborné škole a Vyšší
odborné škole, Nový Bydžov
Zpracováno podle vyhlášky MŠMT ČR o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních ze dne 22. 2. 2005 č. 108 Sb. a zákonem č.
561/2004.
Domov mládeže při Gymnázium, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole, Nový
Bydžov zabezpečuje žákům kvalifikované výchovné působení, vhodné podmínky pro
přípravu na vyučování, ubytování, stravování a pomáhá aktivně naplňovat jejich
volný čas.
Domov mládeže je součástí Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy,
Nový Bydžov, je řízen ředitelem školy prostřednictvím vychovatele Milana Tomana.
Umísťování a ubytování žáků
DM je v provozu během školního roku od neděle do pátku s výjimkou prázdnin
a státních svátků, při kterých je DM uzavřen.
Začátek provozu je vždy den před výukou (většinou v neděli) od 19,00 hodin a konec
provozu je poslední vyučovací den (většinou v pátek) v 14,30 hodin.
Umísťování a ubytování žáků je prováděno na základě organizačních směrnic pro DM
ze dne 22. 3. 2007. V průběhu školního roku může být ukončeno ubytování, pokud
o to písemně požádá zákonný zástupce nebo zletilý žák, nejpozději však do 25. dne
předcházejícího měsíce, od kterého žádá ukončení pobytu.
Platby za ubytování a stravu
Ubytování se poskytuje žákům ze škol v Novém Bydžově a blízkého okolí. Výše úplaty
za ubytování je stanovena podle zařazení pokojů do kategorií (1. kategorie 1 050,- Kč,
2. kategorie 900,- Kč).
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Placení ubytování a stravy pro žáky Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné
školy, Nový Bydžov na účet č. účtu 284690831/0300 Gymnázium, Střední odborná
škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, žáci SŠTŘ Nový Bydžov platí na tento účet
pouze ubytování od 15. do 30. dne v měsíci na měsíc následující.
Placení stravy: žáci SŠTŘ na účet č.30334511/0100 SŠTŘ Nový Bydžov.
Podrobnější informace jsou v přihlášce ke stravování. Výjimkou je měsíc prosinec,
kdy vzhledem ke kratšímu pracovnímu měsíci je nutné uhradit platbu do 15. 12.
Výše měsíční úhrady za ubytování se nemění, i když žák není ubytován po všechny
dny v měsíci (víkendy, svátky, nemoc). Pokud však v průběhu školního roku žák
opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží (cyklus praxí,
prázdniny). Vyúčtování úplaty za ubytování bude prováděno nejpozději do konce
každého pololetí.
Žákům je umožněno celodenní stravování.
Cena stravy: snídaně s přesnídávkou

23,-

oběd

28,-

svačina a večeře

32,-

2.večeře

10,-

celodenní strava

93,-

Každý žák má možnost po dohodě s rodiči si přihlásit jednotlivá jídla.
Nepřítomnost na DM z rodinných důvodů nebo nemoci oznamuje žák nebo rodiče
ihned telefonicky na číslo 702 005 364. DM zajistí omluvení syna (dcery) ve škole.
Odhlášky, příp. přihlášky se provádí prostřednictvím Internetu na www.strava.cz
(přístupné na www.sosnb.cz) do 11 hod. den předem. Strava na další měsíc je
automaticky objednána ke konci příslušného měsíce podle zavedených stravovacích
zvyklostí, v případě nízkého peněžního konta do výše konta (změnu stravovacích
zvyklostí neprodleně nahlásit v kanceláři DM).
Hygienická a zdravotní pravidla
Žáci jsou povinni hlásit každé onemocnění nebo úraz vychovatelům a řídit se jejich
pokyny. Nemocným žákům je poskytnuto ošetření na dětském středisku, večer do 20.
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hodiny

na

pohotovosti.

Žáci,

kteří

se

ráno

cítí

nemocní,

nahlásí

u vychovatele odchod k lékaři. Podle diagnózy odchází buď do školy, nebo
prvním spojem odjíždějí domů. Před odjezdem žák informuje vychovatele o nemoci,
době odjezdu, předpokládaném příjezdu. Nezletilí žáci odjíždějí po dohodě
vychovatele se zákonným zástupcem.
Lůžkoviny jsou vyměňovány 1 x za 14 ubytovacích dní, podle individuální potřeby
častěji. O pořádek na ložnicích se starají žáci sami. Vždy ráno se provádí kontrola
úklidu a odpoledne odstranění případných závad. Každý čtvrtek nebo den před
odjezdem je prováděn velký úklid, dvakrát ročně generální.
Práva ubytovaných žáků
-

ubytovaný žák má právo používat přidělenou ložnici s příslušenstvím
a využívat veškerá zařízení DM určená pro žáky ke vzdělávání, rekreaci
a odpočinku

-

vyzdobit si ložnici vkusně tak, aby nedocházelo k poničení zdí či vybavení DM
(nepovoluje se vylepovat plakáty a obrázky mimo nástěnky)

-

podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se zájmových kroužků
a akcí pořádaných DM

-

účastnit se zájmové činnosti, pokud není zájmová činnost organizovaná DM, je
nezletilým žákům účast povolena pouze s písemným souhlasem zákonného
zástupce

-

podávat kdykoliv připomínky ke všem otázkám života DM v rámci schůzek
prostřednictvím vychovatele

-

odjíždět během týdne domů nebo mimo Nový Bydžov, žáci do 18 let pouze
s písemným souhlasem zákonného zástupce, plnoletí žáci a studenti se zapisují
do sešitu, který je v kanceláři DM

-

požádat vychovatele o večerní vycházku v týdnu dle vlastního výběru

-

přijímat ohlášené návštěvy ve vyhrazeném prostoru DM do 18,30 hodin.

-

ukládat cennosti a finanční hotovost do trezoru DM

-

se souhlasem vychovatele, spolubydlících a po předložení revizní zprávy

s razítkem od elektrotechnika užívat tyto elektrospotřebiče: vlastní radiopřijímač,
nabíječku k mobilu, fény, elektrické holicí strojky, prodlužovací kabely provedené
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dle ČSN 33 1610, vlastní notebooky s tím, že za jejich provoz plně zodpovídá,
včetně koncesionářských poplatků, které hradí sám. Vychovatel má právo se
kdykoliv přesvědčit, že tyto přístroje odpovídají bezpečnostním předpisům.
U nových spotřebičů předkládá kopii záručního listu.
-

využívat posilovnu i hernu stolního tenisu při dodržování provozního řádu

-

používat vlastní mobilní telefony mimo dobu nočního klidu

-

využívat spotřebiče pouze k ohřevu jídel – mikrovlnné trouby a rychlovarné
konvice v kanceláři při dodržování provozních řádů

-

vyjadřovat se k množství a kvalitě jídel prostřednictvím vychovatele

Povinnosti ubytovaných žáků
-

žák je povinen dodržovat vnitřní řád, režim dne, provozní řády v jednotlivých
místnostech a prostorách DM, dbát na dobrou pověst školy a domova mládeže

-

dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování ke spolužákům i všem
pracovníkům DM a řídit se jejich pokyny, upozorňovat na šikanu a jiné
asociální jevy

-

dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární
předpisy

-

svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu

-

udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokojích a ve společných
prostorách

-

přezouvat se v botárně, obuv ukládat a zavírat do přidělených botníků,
nepřenášet obuv na ložnice, do prostor DM vstupovat přezutý v domácí obuvi
(sportovní obuv z hygienických důvodů je zakázána)

-

zamykat přidělené pokoje, noční stolky, skříně a botníky, při odchodu z DM
odevzdávat klíče v kanceláři, za nezabezpečené věci DM neručí

-

používat pouze nahlášené, schválené, či v DM zapůjčené elektrospotřebiče

-

šetřit zařízení DM, energií, vodou a potravinami, potraviny ukládat do ledničky
v kanceláři

-

nepřinášet na DM velmi cenné předměty a vysoké částky peněz

-

hlásit včas závady na vnitřním zařízení DM a případné ztráty osobního či
domovního majetku
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-

přicházet na DM včas a ne pod vlivem návykových látek

-

není dovolena žádná manipulace s bodci na parapetech a sítěmi na balkonech
(ochrana proti holubům)

-

všichni žáci se podílejí na úpravách vnitřních a venkovních prostor DM a to
přibližně 5 hodin ročně na žáka

-

oznamovat vychovateli ve službě úraz či onemocnění (viz. zdravotní
a hygienická pravidla)

-

třídit prázdné plastové obaly do přidělených odpadkových košů na
jednotlivých patrech

Je zakázáno
-

svévolné poškozování zařízení DM

-

zasahovaní

do

elektroinstalace

a bezúčelné manipulovaní s hasicími přístroji a hydranty
-

používat vychovatelem nepovolené vlastní elektrospotřebiče (varné konvice,
atd.)

-

zůstávat na DM v době praxe či výuky bez předchozího oznámení službu
konajícímu vychovateli

-

vzájemné navštěvování chlapců a dívek na pokojích (vstup je možný pouze se
souhlasem vychovatele do 21 hod. (mimo studijní dobu)

-

pití a přechovávání alkoholických nápojů, kouření v prostorách areálu DM,
používat
a přechovávat omamné a zdraví škodlivé látky, hrát veškeré hazardní hry
o peníze, svítit svíčkami na ložnici a veškeré manipulování s otevřeným ohněm

-

přechovávat střelné, bodné a sečné zbraně, manipulovat s chemikáliemi
a výbušninami

-

přechovávat v DM zvířata

-

ničit a přemísťovat inventář DM, odlepovat inventární čísla

-

kouřit před budovou DM mimo vyhrazené místo

Způsobí-li žák jakoukoliv škodu, je povinen ji hlásit. V případě úmyslného zavinění
nebo způsobení škody z nedbalosti je povinen zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce
škodu zčásti či v plném rozsahu uhradit, ve shodě s platnými právními normami. (Viz.
§391 zákona č. 296/2006 Sb., zákoník práce část 14 – přechodná a závěrečná

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
Tel.: 495 490 377, email: gym@gnb.cz, www.gnb.cz
IČO: 62690221, DIČ: CZ62690221
ustanovení, hlava I., díl 1, oddíl 5 - Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za
škodu).
Výchovná opatření § 31 :
Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za významný projev
aktivity, za statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu
může být žákovi, studentovi udělena pochvala nebo jiné ocenění:
-

individuální ústní pochvala vychovatele

-

přidání vycházky v týdnu či její prodloužení

-

pochvala vychovatele před výchovnou skupinou

-

pochvala vychovatele před shromážděním žáků

-

pochvala ředitele školy před shromážděním žáků

Proviní-li se žák, student proti vnitřnímu řádu DM, mohou se mu podle
závažnosti provinění udělit některá z těchto kázeňských opatření:
-

napomenutí

vyslovené

vychovatelem

(za

úklid,

opakované

neplnění

povinností)
-

důtka udělená ředitelem (alkohol, porušování vnitřního řádu DM)

-

podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou (alkohol, opakované
porušování vnitřního řádu a další závažné přestupky)

-

ukončení ubytování v DM (opakovaný přestupek ve zkušební lhůtě, závažný
přestupek)

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka či studenta vůči pracovníkům
školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností. O podmíněném
vyloučení nebo vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školského zařízení do
dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dověděl. Pokud je
provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu, o svém
rozhodnutí ředitel informuje pedag. radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo
studentem školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci
rozhodnutí o vyloučení, nestanoví – li toto rozhodnutí den pozdější.
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Pochvaly a jiná opatření k posílení kázně se písemně oznamují
zákonnému zástupci, zletilému žákovi.
Režim dne
6:30 - 7:30

budíček, osobní hygiena, odchod na snídani a do školy

po výuce do 18:00 osobní volno, nabídkové akce, zájmové kroužky, večeře
18:00 - 18:30

nabídkové akce, organizační schůzky

18:30 - 20:30

studijní klid (přestávka -19,30 – 19,45 – drobné nákupy)

20:20 - 21:30

nabídkové akce, individuální zaměstnání

21:00

odchod na patra, kde jsou žáci ubytováni (do 21:30 možnost TV)

21:45

příprava na večerku, vypínání PC, nabíječek

22:00

večerka

Stravování ve školní jídelně a kavárně SŠTŘ
7:15 - 7:45

snídaně

11:30 - 14:15

oběd

17:30 – 17:45

večeře

Individuální vycházky
Odpolední vycházky jsou denně: do 18:00 hodin pro žáky SŠTŘ, Gymnázia, SOŠ
a VOŠ do 22:00 hodin pro studenty VOŠ (lze po dohodě s vychovatelem prodloužit).
O večerní vycházky je možné požádat u vychovatele kdykoliv 2 x týdně podle ročníku,
plnoletí žáci středních škol mají vycházky do 21:30 hodin.
Vycházky:

1. roč. 18:30 - do 20:30
2. roč. 18:30 - do 21:00
3. roč. 18:30 - do 21:30
4. roč. 18:30 - do 21:30 neomezeně a plnoletí žáci
VOŠ do 22:00 delší - po domluvě

Vychovatel má právo omezit či zrušit večerní vycházky:
-

pokud má žák špatné studijní výsledky
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-

pokud nedodržuje pravidla režimu dne a vnitřního řádu DM - včetně ranního
úklidu

-

na základě požadavku rodičů

Studenti VOŠ hlásí každý odchod nebo nepřítomnost po 20. hodině, po 22. hodině
nesmí narušovat noční klid, který je stanoven od 22:00 do 6:00 hodin. V tuto dobu
vykonává vychovatel noční práci, v případě jakýchkoliv potíží se žák či student na
něho obrací.
Závěrečné ustanovení
Znalost vnitřního řádu a režimu dne je povinností každého žáka. Upozorňujeme žáky
starší l8 let, že sami zodpovídají za důsledky svého chování, jednání a vystupování.
Každý žák či student se musí řídit pravidly vnitřního řádu a režimu dne. Neznalost
nikoho neomlouvá.

V Novém Bydžově 31. 8. 2018
Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školy

