STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ,OPAVA
VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
1. Domov mládeže (dále jen DM) je školským výchovným a ubytovacím zařízením SOU stavebního,
Opava, Boženy Němcové 22.
2. DM je v provozu mimo státem stanovené svátky a školní prázdniny od neděle 20:00 hodin
do pátku 16:00 hodin.
3. Na ubytování v DM nemá žák, student právní nárok. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho
školního roku. Přihlášku do DM podávají zájemci o ubytování (u nezletilých jejich zákonní
zástupci) na předepsaném tiskopise do 30. 6. běžného roku. V pozdějším termínu pouze ti, kteří
byli přijati do denního studia dodatečně. O umístění v DM vyrozumí ředitel SOU uchazeče
písemně nejpozději do 15. 7. běžného roku, u ostatních do týdne po obdržení přihlášky.
Mimořádné ubytování /např.: pobyty o víkendech, případné další změny v měsíčním cyklu
ubytování/ povoluje vedoucí vychovatel nebo ředitel SOU. Při posouzení žádosti o ubytování bude
postupováno dle Vyhlášky č.108/2005 § 4 a bude brán zřetel na ubytování těch zájemců, kteří se
budou v našem školském zařízení celodenně stravovat. Výše úplaty za ubytování činí 1 100,- Kč.
Výše úplaty se nemění, pokud žák není ubytován po všechny kalendářní dny v měsíci. Z důvodů
organizace vyučování ve škole, kterou žák navštěvuje / sportovní kurzy, praxe, školní výlety
apod./, může být žák nebo student ubytován jen část měsíce, zaplatí pouze alikvotní část podle
počtu ubytovacích dnů – podmínkou však je uvolnění prostor pokoje tak, aby jeho místo mohlo
sloužit případnému příležitostnému ubytování.
4. Ukončení ubytování žáků v Domově mládeže v průběhu školního roku lze provést podle Vyhlášky
č. 108/2005 Sb., § 4, odst. 5
- podá-li ubytovaný žádost o ukončení pobytu písemně (zpravidla ke konci měsíce), je-li
nezletilý, pak jeho zákonný zástupce
- přestane-li být žákem školy nebo mu bylo povoleno přerušení studia
- pokud zákonný zástupce ubytovaného nebo sám ubytovaný je opakovaně ve zpoždění
s úhradou příspěvku na náklady spojené s ubytováním nebo stravováním
- rozhodl-li ředitel SOU o zrušení pobytu v DM z výchovných důvodů nebo pro porušení
vnitřního řádu DM / § 31- škol. zákona/
5. Ubytování v DM začíná vždy den před zahájením školního roku a končí dnem předání ročního
vysvědčení. U končících ročníků ubytování končí nejpozději den následující po vykonání maturitní
nebo závěrečné zkoušky.
6. Zákonný zástupce ubytovaného žáka mladšího 18 ti let písemně potvrdí den a hodinu jeho
pravidelného příjezdu na DM.
7. Žáci jsou ubytováni dle možnosti, podle jednotlivých škol, tříd, pohlaví.
8. Ubytovaní mají možnost zabezpečit své nákupy apod. od 14:00 do 16:00 hodin. Vycházky jsou
stanoveny: žáci do 16 let - do 20.00 h, do 18 let – do 21.00, ostatní do 21:30 hodin. V rámci své
pravomoci může vychovatel individuálně prodloužit vycházku nad stanovený rámec. Žáci jsou
povinni hlásit odchod na vycházky vychovateli, v době nepřítomnosti vychovatele zapíšou
vycházku do sešitu na vrátnici, včetně předpokládaného návratu.
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9. V době vycházek se ubytovaní do 18 let zdržují pouze na území města Opavy. Vycházky mohou
být omezeny nebo vyloučeny pro jejich zneužívání, při vykazování špatných výsledků ve studiu
nebo v odborném výcviku, při nedodržování vnitřního řádu DM, po dohodě se zákonným
zástupcem apod.
10. Mimořádné odjezdy z DM a příjezdy povoluje vychovatel na základě písemné žádosti nebo na
základě osobního projednání se zákonným zástupcem.
11. Ubytovaní se celodenně stravují v jídelně školy. Jsou vždy na počátku školního roku při nástupu
k ubytování seznámeni s denním normativem na stravu, přičemž mohou ubytovaní popř. jejich
zástupci využít většinového souhlasu k rozpuštění limitu na.svačinu, (příp. II. večeři) do limitu
ceny celodenní stravy, tzn. snídaně, přesnídávka, oběd a večeře. Ubytovaný není povinen odebrat
stravu v den povoleného pozdějšího příjezdu na DM v pondělí (snídaně a svačina).
V případě, že nemůže jídlo ze závažných důvodů odebrat (nemoc apod.), odhlásí si stravu
nejpozději do 14.30 hodin předešlého dne terminálem ve školní jídelně, nebo na www.soustop.cz,
případně telefonicky - viz informace pro strávníky pro školní rok 2016/2017.
12. Práva ubytovaných:
- užívat přiměřeným způsobem přidělené místnosti a příslušenství
- využívat veškerá další zařízení DM určená pro žáky (posilovna, herna stolního tenisu aj.)
- podílet se na organizaci výchovné, kulturní, společenské a sportovní činnosti
- zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM
- na noční klid v době od večerky do budíčku
- uložit do úschovy cenné věci u vychovatele
- přijímat návštěvy ve vestibulu školy, v prostorách DM jen se souhlasem vychovatele
- navštívit lékaře za účelem zjištění zdravotního stavu a být umístěn na izolační pokoj či odjet
domů, pokud to zdravotní stav vyžaduje
13. Povinnosti ubytovaných:
- dostavit se do DM den před zahájením vyučování nebo odborného výcviku (zpravidla v neděli)
od 20.00 hodin do 22:00 hodin a to ihned po příjezdu. Odjezd je stanoven na den před dnem
pracovního klidu (zpravidla v pátek) po skončení vyučování nebo odborného výcviku do 16:00
hodin. Veškeré odjezdy a příjezdy hlásit příslušnému vychovateli. Veškeré výjimky povoluje
vychovatel na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Povolené výjimky jsou platné
pouze na jeden školní rok, nedodržení stanoveného příjezdu je žák povinen ihned nahlásit
vychovateli. Ubytování o sobotách a nedělích u osob starších 18 let povoluje jen
v mimořádných případech vedoucí vychovatel. V tyto dny nejsou povoleny cizí návštěvy
na DM, jen ve vstupním prostoru vrátnice, popř. ve vstupní hale
- denně dodržovat v prostorách DM studijní klid v době od 16:30 hodin do 18:00 hodin
- nevnášet na DM cennosti a peníze vyšší hodnoty, jakoukoliv ztrátu ihned nahlásit vychovateli
- DM neručí za ztráty předmětů nebo peněz, které žáci nepředají do úschovny vychovateli
- dodržovat pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví, protipožární opatření a pokyny
k zabezpečení hygieny a pořádku na pokojích, kuchyňkách a dalších místnostech DM
- v celém objektu školy a DM je přísný zákaz kouření (včetně el. cigaret a vodních dýmek)
- před odchodem z DM na víkend či prázdniny provést úklid svého pokoje a zajistit jeho uvedení
do původního stavu. Při ukončení ubytování předá osobně pokoj vychovateli
- v dopoledních hodinách je pobyt v prostorách DM povolen pouze se souhlasem vychovatele,
v době od 8:00 do 16:00 hodin není vychovatel přítomen, v nutných případech se žáci a
studenti budou obracet na službu na vrátnici
- při každém odchodu z DM odevzdat vždy klíče od pokojů na vrátnici
- hlásit vychovateli návštěvu lékaře v dopoledních hodinách a sdělit vychovateli výsledek
lékařského vyšetření
- vykonávat služby v jídelně, v kuchyňkách na patrech a úklid okolí DM dle pokynů vychovatele
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denně ráno při odchodu do školy nebo odborného výcviku provést běžný úklid a zastlání
postelí
při ukončení studia na své škole během školního roku povinně nahlásit vychovateli tuto
skutečnost a vyrovnat veškeré finanční závazky spojené s ubytováním na DM a stravováním
dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování k vychovatelům i dalším osobám školy a
spolubydlícím, dbát pokynů vychovatelů a ostatních zaměstnanců školy
respektovat zákaz jakéhokoliv projevu rasismu, xenofobie a netolerance
při poškození majetku školy a DM mají ubytovaní povinnost vyčíslenou škodu uhradit

14. Ubytovaným v DM není povoleno:
- poškozovat zařízení DM, kabinu výtahu, znečišťovat prostory DM a okolí DM vyhazováním
odpadků a dalších předmětů z balkonů
- opustit budovu DM bez povolení vychovatele mimo osobní volno
- manipulovat jakkoliv se signálním protipožárním zařízením, která jsou nainstalována
na pokojích, manipulovat bezdůvodně s hasicími přístroji v budově
- zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu
- přechovávat a manipulovat se všemi možnými typy a druhy zbraní, nábojů, chemikáliemi,
výbušninami, hořlavinami a zábavnou pyrotechnikou, manipulovat s otevřeným ohněm
- přemísťovat inventář na pokojích, používat vlastní elektrické spotřebiče na pokojích
- vynášet nádobí z prostoru jídelny na pokoje - v případech, kdy má zajištěn odběr stravy
z jídelny vychovateli, použité nádobí včas vrátit do kuchyně
- používat jakákoliv topná a ohřívací tělesa na pokoji
- vylepovat plakáty po zdech a nábytku (povoleno jen na nástěnkách k tomu určených)
- vstupovat do prostor užívaných jinými nájemci či ubytovanými
- přechovávat a požívat alkoholické nápoje, omamné látky, drogy atd. (při podezření z požití je
vychovatel nebo vrátný konající službu povinen použít tester na alkohol, test na drogy,
případně zavolat lékařskou pohotovostní službu)
15. Pokyny k osobní hygieně, bezpečnosti a ochraně zdraví:
- dodržovat hygienická pravidla a další případná nařízení výchovných pracovníků, přezouvat se
na chodbě před pokojem a obuv odkládat do botníku na chodbě
- jakékoliv poruchy nebo závady na zařízení DM nahlásit výchovným pracovníkům
- veškeré úrazy, nevolnost či příznaky onemocnění, hlásit neprodleně vychovateli
- dodržovat veškerá protipožární a bezpečnostní opatření a nařízení vedení učiliště
- jednat ohleduplně ke všem osobám tak, aby nezavdali důvod k nedorozumění, ke sporům a
nezpůsobili sobě nebo ostatním osobám újmu jakéhokoli druhu
- dbát na osobní hygienu, pořádek na pokojích, kuchyňkách včetně lednic, studovnách apod.
- pro bezpečnost ubytovaných je zakázáno se zamykat na svých pokojích
16. Způsob zajištění výměny a skladování prádla:
- V každém sociálním zařízení je nainstalováno zařízení na osušení rukou.
- Výměna lůžkovin je zajištěna ve 14 denním intervalu v režii ubytovacího zařízení.
- Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje smluvní prádelna s garancí bezinfekčnosti.
- Praní osobního prádla je umožněno samoobslužnou formou v automatických pračkách školy,
sušení ve vyhrazených prostorách a žehlení zapůjčením žehliček.
- Čisté i použité ložní prádlo a ručníky jsou skladovány odděleně ve vyčleněných skladech.
Manipulaci zajišťují zaměstnankyně provozního útvaru, které současně zajišťují úklid
v sociálních zařízeních a v ubytovacích pokojích.
- Kontrolu dodržování uvedených zásad provádí vedoucí provozního úseku.

Při nástupu k ubytování jsou povinni všichni seznámit se s tímto Vnitřním ubytovacím řádem DM.
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Režim dne:
Žáci
Čas – hodina
06:00 – 07:00
06:10 – 07:45
07:30 – 14:30
12:00 – 14:30
14:00 – 18:00
18:00 - 18:30
18:30 – 21:00
21:00 – 21.30
22:00 - 06:00

budíček
osobní hygiena, ranní úklid, snídaně (s přesnídávkovým balíčkem)
návštěva školy, příp. lékaře
oběd
osobní volno, samostudium, zájmová činnost
(v době od 16,30 – 18,00 zajištěn studijní klid)
večeře
individuální studium, zájmová činnost, vycházky
návštěvy osob neubytovaných na DM – jen s povolením vychovatele ve službě
příprava na večerku, osobní hygiena
noční klid

Vnitřní řád DM je vypracován dle Vyhlášky MŠMT č. 108/2005 o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a platí od 1. 9. 2016.

Opava, 1. 9. 2016

Mgr. Weisz Miroslav
ředitel školy
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