Vnitřní řád domova mládeže
při Střední škole rybářské a vodohospodářské
Jakuba Krčína v Třeboni

I.

Základní ustanovení
Vnitřní řád domova mládeže vychází z Vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., v platném znění.
Domov mládeže je součástí Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína
v Třeboni, kterou řídí ředitel školy.

Cíl výchovy mimo vyučování
Cílem výchovy mimo vyučování je poskytnout žákům aktivní odpočinek, rozvíjet jejich
schopnosti, nadání, zájmy, vést je přiměřeně k jejich věku k účasti na společenském životě,
pomáhat jim při přípravě na vyučování a upevňovat zájem o zvolený obor.
Všichni žáci SŠRV se mají možnost zapojit do výchovy mimo vyučování. Dojíždějící žáci jen
ve vymezeném čase po ukončení vyučování do odjezdu spojů veřejné hromadné dopravy.
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II.

Ubytování na domově mládeže

Umístění a ukončení ubytování žáků
1. Na ubytování na domově mládeže (dále DM) nemá žák právní nárok. Ubytování na DM
se poskytuje žákům na dobu jednoho školního roku. Přihlášku do DM podávají žáci
(jsou-li nezletilí, pak jejich zákonní zástupci) na předepsaném tiskopisu, nejpozději
do 30. června. V pozdějším termínu jen žáci, kteří byli přijati do denního studia
dodatečně.
2. O umístění žáka v DM vyrozumí ředitel SŠRV uchazeče písemně nejpozději
do 31. července, u ostatních do týdne od obdržení přihlášky. Oznámení o umístění platí
pro následující školní rok.
3. Žáci 1. a 2. ročníků jsou ubytováni přednostně.
4. V případě plné kapacity DM bude žáky vyšších ročníků o neumístění neprodleně
informovat ředitel školy. Při rozhodování o přijetí těchto žáků bude brán zřetel
na vzdálenost z místa bydliště a kázeňské přestupky žáků.
5. Během roku ukončí ředitel SŠRV žákovi umístění v domově mládeže pokud:
a) o to požádá písemně zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je zletilý,
b) zákonný zástupce nebo žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených
s ubytováním po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou dočasně
bránit poukázání příspěvku (např. úmrtí rodičů žáka),
c) žák přestal být žákem SŠRV,
d) žákovi bylo povoleno přerušení studia,
e) žákovi bylo ukončeno ubytování v domově pro porušování vnitřního řádu domova.
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Práva ubytovaných žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1. Ubytovaný žák je partnerem vychovatele ve výchovném procesu.
Práva ubytovaných žáků – žáci mohou:
a) používat přidělené místnosti s příslušenstvím,
b) využívat veškeré zařízení DM určené pro žáky,
c) podílet se na organizaci výchovné, kulturní, estetické, společenské a sportovní činnosti
žáků prostřednictvím týdenních pohovorů,
d) zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených
DM,
e) podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím
týdenních pohovorů,
f) zapojovat se do různých soutěží organizovaných DM,
g) přijímat návštěvy se souhlasem vychovatele ve vyhrazených prostorách v době mimo
studijní a noční klid,
h) žák má právo na ochranu osobních údajů v souladu se zák. 110/2019 Sb. a
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, v platném znění
i) žádat o uložení cenných předmětů službu konajícího vychovatele, který o uložení
cenných předmětů a peněz učiní zápis, trezory jsou umístěny na vychovatelnách
domovů mládeže.
2. Zákonný zástupce nezletilého žáka a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilého
žáka má právo:
a) být informován o chování a přístupu k plnění povinností svého dítěte,
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání
svého dítěte.
3. Škola poskytuje informace o ubytovaném žákovi pravidelně na třídních schůzkách,
při osobní účasti zákonného zástupce, po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního
roku. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail apod.),
škola vyhoví po předložení žádosti, z níž bude moci být ověřena totožnost případného
žadatele.
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Povinnosti ubytovaných žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1. Povinností žáků ubytovaných v DM je zejména:
a) řídit se pokyny vychovatelů, dodržovat ustanovení vnitřního řádu a denního řádu,
včetně povinností služeb u vchodu, na poschodí a v jídelně SŠRV, které jsou
samostatnou částí vnitřního řádu DM,
b) omluvit nepřítomnost a odhlásit si stravu telefonicky nebo e-mailem,
c) připravovat se svědomitě na vyučování a usilovat o rozvoj své osobnosti
sebevzděláváním,
d) šetřit zařízení DM, elektrickou energii, vodu, plyn a potraviny,
e) udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na svém pokoji, ve společenských
místnostech, a provádět pro kolektiv práce a služby určené vychovatelem,
f) zachovávat pravidla občanského soužití,
g) dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany svého zdraví i zdraví spolubydlících,
dodržovat hygienické zásady a protipožární předpisy při všech činnostech,
h) okamžitě hlásit vychovateli závady na vnitřním zařízení budovy a inventáři,
i) předložit písemné potvrzení zákonného zástupce v případě odjezdu mimo město
Třeboň, které bude založeno v osobním spisu,
j) předložit písemné povolení zákonného zástupce v případě, že chce ve svém osobním
volnu navštěvovat brigády, které nejsou organizovány SŠRV. Toto povolení bude
založeno v osobním spisu,
k) soustavně si zvyšovat odbornou a kulturní úroveň,
l) používat vhodnou domácí obuv a oděv v prostorách DM a používat botníky,
m) vystupovat zdvořile a ukázněně a respektovat názor a mínění kolektivu,
n) upozornit na výskyt negativních jevů (šikanování, alkohol, apod.),
o) umožnit pedagogickým pracovníkům nahlédnutí do osobních věcí,
p) oznámit příslušnému pedagogickému pracovníkovi úraz svůj nebo úraz jiné osoby,
jehož byl svědkem.
2. Zákonný zástupce je povinen oznamovat domovu mládeže všechny důležité informace
o svém dítěti týkající se ubytování, dodržování tohoto vnitřního řádu a denního režimu
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domova mládeže a jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
(např. pozdní příjezd, dřívější odjezd, nemoc).

3. Žákům ubytovaným v DM je zakázáno:
a) slovně a úmyslně fyzicky napadat ostatní žáky,
b) kouřit (včetně elektronických cigaret), pít a přechovávání alkoholické nápoje,
c) užívat látky toxické, omamné a zdraví škodlivé,
d) požívat alkoholické nápoje, látky toxické omamné a zdraví škodlivé je zakázáno
i v době vycházek a osobního volna, tento zákaz platí v celém areálu školy,
e) svévolně zasahovat do elektrické, rozhlasové a vodovodní instalace,
f)

přechovávat jakékoliv zbraně, náboje, chemikálie, výbušniny a jiné nebezpečné látky
včetně pyrotechnických pomůcek,

g) přemisťovat inventář a stěhovat se bez vědomí vychovatele,
h) používat vlastní elektrické spotřebiče a přístroje,
i)

přechovávat na ložnicích cenné předměty a větší částky peněz než 100 Kč.,
větší částky a cenné předměty si mohou žáci uschovávat ve vychovatelně v trezoru

j)

koupat se v místech, kde není plavčík nebo pedagogický dozor,

k) hrát hazardní hry a hrát na výherních automatech i mimo DM,
l)

pohybovat se v prostorách DM na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách,
apod.,

m) přechovávat na ložnicích živé ryby a zvířata.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
1. Žáci jsou povinni dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany.
2. Při pobytu na domově mládeže se žáci řídí těmito pokyny:
a) dbají na bezpečnost a ochranu zdraví svou i spolubydlících,
b) chovají se ukázněně,
c) pohybují se opatrně a neběhají,
d) nehoupou se na židlích,
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e) při použití sociálního zařízení jej udržují v čistotě, vždy za sebou splachují a zavírají
dveře,
f)

dodržují osobní hygienu.

3. Při pobytu na domově mládeže je žákům zakázáno:
a) rušit spolubydlící hlukem a hlasitou hudbou, rušit noční klid,
b) vstupovat do cizích pokojů bez vědomí v něm ubytovaných žáků, vodit návštěvy
do domova mládeže bez vědomí vychovatele,
c) manipulovat s elektrickým zařízením, zásuvkami, pojistkami a jinou technikou,
d) zasahovat do topného systému a rozvodů vody,
e) umísťovat předměty na okenní římsy,
f) vyklánět se z oken,
g) vyhazovat z oken odpadky,
h) manipulovat s otevřeným ohněm, zapalovačem a zápalkami.

4. Na akcích konaných mimo domov mládeže a v době vycházek:
a) se žáci chovají ukázněně,
b) dodržují bezpečnostní pokyny a pokyny vychovatele udělené pro přemístění
a přepravu.
5. Pracovníci DM jsou povinni při výchově a vzdělávání přihlížet k základním fyziologickým
potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku
sociálně patologických jevů.
Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (návykovou
látkou se rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě
ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo jeho
sociální chování) v areálu domova mládeže s tím, že porušení tohoto ustanovení bude
klasifikováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu DM.
Ve vztahu ke spolužákům a dalším osobám jsou žáci povinni dodržovat pravidla
občanského soužití, normy slušného chování a kamarádské vztahy.
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Dojde-li k projevům diskriminace, nepřátelství nebo násilí, mají žáci povinnost tyto
skutečnosti oznámit pedagogickým pracovníkům domova mládeže a mají právo na náležité
objasnění těchto projevů a ochranu ze strany DM.
Prevence těchto jevů je řešena nabídkou zájmových a volnočasových aktivit.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
1. Žáci mají právo používat pomůcky a vybavení domova mládeže. Udržují v pořádku
a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení DM. Šetrně zacházejí se svěřenými
majetkem.
2. Každé poškození zařízení nebo závadu ubytovaní žáci hlásí vychovateli, vedoucímu
vychovateli, řediteli školy, příp. na sekretariátu školy.
3. Škoda způsobená domovu mládeže žákem úmyslně, nedbalostí nebo lhostejností je
považována za zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto
vnitřním řádem.
4. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák odstraní nebo nahradí v plném rozsahu škodu
způsobenou úmyslně, nedbalostí nebo lhostejností.
5. Žáci jsou povinni šetřit vodou, elektřinou a tepelnou energií. Nemanipulují s rozvody
tepelnými, elektrickými a nepřemísťují inventář.
6. Každý ubytovaný žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého ubytovacího místa.
Před odchodem do školy a odjezdem z domova mládeže jej uklidí.
7. Ubytovaní žáci dbají na to, aby měli své věci pod dohledem nebo odloženy na místech
k tomu určených a případně řádně uzamčeny.
8. Každou ztrátu nebo poškození věci je ubytovaný žák povinen ihned nahlásit vychovateli
nebo pracovníkovi vykonávajícím pedagogický dohled. Pokud je žák svědkem takového
jednání, má povinnost věc ihned ohlásit.
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III.

Návštěvy, vycházky a odjezdy žáků

1. Vstup do prostorů domova mládeže je povolen pouze zaměstnancům SŠRV a žákům
ubytovaným v DM. V doprovodu pověřeného pracovníka potom kontrolám a inspekčním
orgánům. Zákonným zástupcům a blízkým příbuzným jsou návštěvy umožněny v době
mimostudijní, po předchozím oznámení vychovateli, a to pouze ve vyhrazených
prostorách. Jiným osobám je vstup do DM zakázán.
2. Vycházky žáků - doba vycházek je stanovena denním řádem domova mládeže. Odchody
a příchody musí být zaznamenány do denního hlášení po oznámení vychovateli.
Na vycházku se hlásí každý žák osobně. Vycházky mohou být omezeny nebo vyloučeny
při jejich zneužívání, při vykazování špatné studijní nebo pracovní morálky, nedodržování
vnitřního řádu nebo denního řádu DM apod. Individuální vycházky jsou pro žáky prvních
ročníků nejpozději do 20.00 h. , u ostatních ročníků do 21:00 h. Na žádost zákonných
zástupců může vychovatel v odůvodněných případech (taneční, brigády) povolit vycházky
až do 21:00 h. nebo i déle.
3. Odjezdy a příjezdy na domov mládeže - odjíždí-li žák na sobotu a neděli domů k rodičům,
je povinen si vyzvednout v kanceláři odjezdovou knížku. Do knížky nechá potvrdit
od službu konajícího vychovatele den a dobu odjezdu. Odjezdovou knížku je povinen
nechat doma podepsat rodičům. Při odchodu jsou žáci povinni zkontrolovat, zda jsou
zhasnuta světla, řádně uzavřeny vodovodní kohoutky a zavřená okna. Při příjezdu
na domov mládeže odevzdá žák ihned odjezdovou knížku službu konajícímu vychovateli,
který do ní zapíše čas příjezdu na DM. V případě návštěvy příbuzných předloží žák
písemné povolení zákonných zástupců, které bude založeno do jeho osobního spisu. Dále
se postupuje stejným způsobem jako při návštěvě zákonných zástupců.
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IV.

Režim dne

Všichni žáci domova mládeže jsou povinni dodržovat režim dne.

6:00

Budíček

6:30 – 6:45

Ranní hygiena, úklid pokojů, větrání

6:45 – 7:30

Snídaně, hlášení nemocných a odchodů k lékaři

8:00 – 11:15

Kontrola úklidu pokojů denní službou a žáků, kteří zůstali na DM,
vyzvednutí pošty

11:15 – 14:30

Oběd

14:00 – 18:00

Po skončení výuky individuální osobní volno, studium, zájmová
činnost, činnost dle plánu výchovné skupiny

18:00 – 18:30

Večeře

18:30

Nástup žákovské služby, začátek studijního klidu

20:00

Konec studijního klidu

20:00 – 21:00

Osobní volno, pokračování zájmové činnosti, program dle plánu VS

21:00

Uzamčení domova mládeže

21:00 – 21:30

Osobní hygiena, příprava na večerku

21:30

Večerka, noční klid

1. Žáci jsou povinni dbát osobní hygieny a provádět úklid pokojů. Výzdoba pokojů musí být
jednoduchá, vkusná a nesmí poškozovat stěny a nábytek. Na spaní lze používat pouze
noční prádlo. Postel, přikrývka a polštář musí být povlečeny. Je zakázáno přechodně
přespávat na cizích pokojích. Večerka je ve 21.30 hodin, noční klid nejpozději od 22.00
hodin.
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2. Příprava na vyučování je určena režimem dne a trvá 1,5 – 2 hodiny denně. V této době je
povinností žáků zachovat klid a připravovat se na vyučování a odborný výcvik na místech
k tomu určených.

V.

Výchovná opatření

1. Za vzorné plnění povinností, vzorné chování, významný projev aktivity, statečný čin nebo
za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žáku udělena pochvala nebo
ocenění:
a) pochvala vychovatele,
b) pochvala ředitele SŠRV,
c) jiné ocenění (věcná odměna) udělené ředitelem SŠRV.
2. Za provinění žáka proti vnitřnímu řádu DM mohou být uložena tato výchovná opatření:
a) napomenutí vychovatele,
b) důtka ředitele školy,
c) podmíněné vyloučení z DM,
d) vyloučení z DM.

3. Úmyslné slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům domova mládeže se vždy považují
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
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VI.

Organizace stravování a ubytování

1. Žáci se stravují v jídelně SŠRV. V případě, že žák nemůže ze závažných důvodů jídlo
odebrat, odhlásí je buď osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na tel. čísle:
384 722 567, kde je i záznamník. Žákům, kteří nemají objednanou stravu, je zakázáno
vstupovat do jídelny. Pobyt žáka na domově mládeže o víkendu je podmíněn odběrem
stravy ve školní jídelně.
Odběr stravy probíhá podle následujících zásad:
a) jídla se vydávají podle denního řádu,
b) o pořadí nástupu k jídlu rozhoduje pedagogický dozor. Není-li uvedeno jinak,
odebírají žáci stravu v pořadí, jak přišli do jídelny,
c) k uložení svrchního oděvu slouží šatna,
d) při odběru stravy používají žáci podnosy a příbory,
e) žáci v jídelně dodržují zásady hygieny a správného stolování,
f) je zakázáno odnášení nádobí a příborů mimo jídelnu.
2. Poplatek za ubytování je stanoven ve výši 1350,- Kč měsíčně. Za jeden ubytovací den činí
43,54 Kč. Měsíční poplatek za ubytování se snižuje o dny volna, které stanovuje vyhláška
č. 16/2005 Sb. , v platném znění o organizaci školního roku.
Jsou to:
a) dny školních prázdnin,
b) volné dny, které vyhlásí ředitel školy,
c) dny, které jsou státním svátkem a jsou v pracovním týdnu. (Netýká se žáků, kteří jsou
o tomto svátku ubytováni v domově mládeže).
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Měsíční poplatek za ubytování se nesnižuje:
a) z důvodů organizace výuky, která je dána učebními dokumenty (z důvodu praktického
vyučování v průběhu školního roku),
b) při odjezdu na sobotu a neděli k rodičům,
c) z důvodu nemoci žáka.

V Třeboni dne 1. 4. 2022

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
ředitel SŠRV
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