STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

PRAHA 4, OHRADNÍ 57
DOMOV MLÁDEŽE
OHRADNÍ 24, PRAHA 4 – MICHLE 140 00

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova
mládeže a základní povinnosti ubytovaných žáků
Platný od 15.2.2016

1. Poslání domova mládeže
1.1. Domov mládeže je výchovným zařízením SOU.
Poskytuje ubytování žákům SOU, SOŠ i žákům jiných typů středních škol.
1.2. Vytváří podmínky pro úspěšné studium a řádný odpočinek.

2. Ubytování a stravování žáků
2.1. Na ubytování v DM nemá žák právní nárok.
2.2. Výši úhrady za ubytování určují příslušné předpisy.
Náš DM je zařazen do 2. kategorie.
2.3. Žák se sám stravuje, dbá hygieny a dodržuje správnou životosprávu.

3. Výchovná činnost
3.1. Výchovná činnost DM navazuje na výchovně vzdělávací práci školy a rodiny,
s nimiž východní pracovníci úzce spolupracují.

4. Práva a povinnosti ubytovaných žáků
4.1. Ubytovaný žák má právo


používat přidělenou místnost s příslušenstvím



požadovat základní vybavení přiděleného pokoje



požadovat výměnu ložního prádla podle hygienických předpisů



používat společenskou místnost



na lékařské ošetření



na osobní vycházku ve vycházkový den, po dohodě a se souhlasem
vychovatele i mimo vycházkový den. V době osobního volna a vycházek,
nenesou výchovní pracovníci za žáky zodpovědnost

4.2. Žákovská samospráva – být volen do ŽS je jedním z práv ubytovaných žáků.

4.3. ŽS má právo


předkládat návrhy k odstranění případných nedostatků v ubytování



spolupracovat s vychovateli při projednávání případných kázeňských
přestupků



spolupracovat s vychovateli na dalším zlepšování chodu DM

4.4. Povinnosti ubytovaných žáků


žáci jsou povinni dbát dobrých mravů a dodržovat zásady dobrého
vychování,



povinností každého žáka je, ukládat si osobní věci a cenné předměty do
prostor k tomu určeným a tyto prostory zabezpečit uzamčením,



na DM se pohybovat v domácí obuvi, chovat se slušně, nepoškozovat
zařízení a vybavení a nezpůsobit zranění sobě a ostatním. V případě
poškození vybavení pokojů nebo společných prostor, bude požadována po
studentech nebo zákonných zástupcích úhrada,



dodržovat zásady osobní hygieny, udržovat osobní věci v pořádku,
dodržovat uspořádání pokojů, dbát na pořádek v ložnicích a v prostorách
uvnitř i vně DM,



každý den jsou žáci povinni si setřít na vlhko podlahy, okenní parapety,
nábytek a topná tělesa,



jeden den v týdnu provést generální úklid ložnic a osobních věcí. Tento
den jen také větracím dnem,



v den GÚ žáci vytřou a napastují ložnici, utřou prach, uklidí si osobní věci
ve skříňkách, sociální zařízení denně uklízí pracovník HS,



žák umožní na žádost vychovatele, příp. jiného výchovného pracovníka
SOU nahlédnutí do osobní skříňky za účelem kontroly pořádku,



příjezd na DM je v neděli od 16:00 do doby určené vedoucím
vychovatelem. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti
zákonných zástupců nebo plnoletých žáků, je povolen příjezd na DM
v pozdějších hodinách, nejpozději však do 23:30 hod. nebo v pondělí,



domů odjíždějí žáci v pátek po skončení zaměstnání nebo vyučování a to
tak, aby DM opustili do 14:00 hod.,



během týdne se žáci vracejí z pracoviště a ze školy do DM vždy do 19:00
hod, studenti VOŠ do 20:30 hod.,



při příchodu do budovy DM jsou žáci povinni odevzdávat ubytovací
průkaz a při odchodu si jej opět vyzvednout, při odchodu z DM zabezpečit
pokoj a klíč odevzdat ve vrátnici,



cítí-li se žák nemocen, je povinen hlásit toto a odchod k lékaři
vychovateli,



jestliže z důvodu nemoci nebo udělení volna odjíždí žák domů, hlásí
odjezd vychovateli, toto vždy potvrdí u nezletilých žáků zákonný
zástupce,



onemocní-li žák během pobytu doma, navštíví lékaře v místě bydliště a do
24 hodin zašle omluvnou zprávu, ve které sdělí důvod nepřítomnosti,



žáci dodržují dobu studijního klidu a řádně se připravují na vyučování,



žákům je povoleno na pokojích používat elektrická a elektronická zařízení
třídy ochrany II (elektrické zařízení, které nemá prostředky pro připojení
ochranného vodiče a je u něj zajištěna přídavná nebo zesílená izolace – na
zařízení je značka) a třídy ochrany III (elektrická zařízení, u něhož je
ochrana před úrazem elektrickým proudem založena na připojení ke zdroji
SELV – zdroj bezpečného napětí). Za používání el. spotřebičů se platí
částka určená vedením SOU.

4.5 Žákům je výslovně zakázáno


kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách DM, používání alkoholu, drog,
omamných látek, chemikálií a ostatních látek, které ohrožují zdraví nebo
znečišťují prostředí na DM,



přísný zákaz donášení veškerých zbraní,



provádět jakékoliv manipulace s elektrickou, vodící a sanitární instalací a
ostatním zařízením,



vyklánět se z oken, balkónů, přemisťovat nábytek a zařízení bez vědomí
vychovatele, jezdit výtahem a na pokoji se zamykat,



ponechávat na pokojích cenné předměty a vyšší peněžní částky (cenné
věci a větší obnos peněž si mohou žáci uložit do trezoru ve vychovatelně),



vyhazovat jakékoliv předměty z oken,



zákaz návštěv chlapců na pokojích dívek a opačně,



zákaz pořizování veškerých video a audio záznamů ve všech prostorách
DM



přechovávat v DM zvířata



náznak šikany, projev rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti

Návštěvu na jiná patra povolí vychovatelka na nezbytně nutnou dobu
(student/ka musí návštěvu vždy nahlásit).

5. Výchovná opatření
5.1. Za vzorné chování, plnění povinností, aktivitu apod., může být žákům udělena
pochvala (ústní, písemná), ředitele SOU, na návrh skupinové vychovatelky nebo
vedoucí vychovatelky
5.2. Proviní-li se žák proti řádu DM, může ředitel SOU, podle závažnosti provinění
uložit výchovná opatření, až po vyloučení z DM,
5.3. Výchovná opatření se oznamují škole, kterou žák navštěvuje, zákonným
zástupcům žáka nebo žákovi, pokud je zletilý.

6. Péče o zdraví a bezpečnost žáka
6.1. Při onemocnění žáka, které na doporučení lékaře vyžaduje domácí léčení,
uvědomí vychovatel rodiče a ti zajistí bezpečný převoz nemocného žáka domů.
Je – li žák hospitalizován, vyrozumí vychovatel ihned rodiče žáka.

7. Ukládání potravin
7.1. Potraviny nepodléhající zkáze si žák ukládá do polic v chodbě nebo prostor
k tomu určených. Ostatní potraviny ukládá do lednic a mrazniček. Potraviny se
neukládají na okenní parapet.
7.2. Každý týden v pátek, službu konající vychovatel, vyklidí z lednice veškeré
netrvanlivé, zkáze podléhající potraviny.

V Praze dne 15.2.2016

Karel D v o ř á k
ředitel SOU

