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Razítko a podpis:

Tato směrnice ruší a nahrazuje v plném rozsahu Směrnici č. 12/2012 – Řád domova
mládeže.

Domov mládeže /zkratka DM/ poskytuje žákům a žákyním SPŠ stavební Pardubice a dalších
středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací
činnost středních škol a zajišťuje žákům a žákyním školní stravování. DM vede žáky a žákyně
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
A/ Všeobecná ustanovení:
1/ Řád DM úzce navazuje a je součástí školního řádu SPŠ stavební Pardubice.
2/ Vychovatelé seznámí v prvním týdnu na počátku školního roku všechny ubytované žáky a
žákyně s ustanoveními tohoto řádu, který jsou všichni ubytovaní povinni dodržovat.
Nedodržení tohoto řádu je porušení základních norem a bude řešeno příslušnými
pedagogickými pracovníky.
3/ Na umístění v DM žák a žákyně nemá právní nárok. Žáci se na DM umisťují v rámci
ubytovací kapacity s přihlédnutím ke vzdálenosti jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa
jejich bydliště a k jejich sociálním poměrům.
4/ Přednostně se ubytovávají žáci a žákyně naší SPŠ stavební Pardubice a poté z dalších
středních škol. Přihlášky na ubytování v DM se přijímají každý rok vždy do 25. května. Po
tomto termínu se přijímají zájemci na zbylá volná místa. V případě, že je ubytovací kapacita
Již plně obsazena, je sestaven pořadník zájemců.
Žáci a žákyně, kteří byli v našem DM již ubytováni a dopouštěli se kázeňských přestupků,
nemusí být od nového školního roku ubytováni.
5/ V průběhu školního roku může být ubytovaným žákům a žákyním ubytování v DM, po
oznámení rodičům nebo zákonným zástupcům, ukončeno pokud:
-

o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, žákyně
zákonný zástupce nezletilého žáka, žákyně neuhradil úplatu za ubytování ve
stanoveném termínu a nedohodl se s vedoucím DM na jiný termín úhrady
žák, žákyně přestal/a/ být žákem, žákyní střední školy
žákovi, žákyni bylo povoleno přerušení vzdělávání
žák, žákyně byl/a/ z DM vyloučen/a/
žák, žákyně se přestěhoval/a/ do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy,
která ubytovanému žáku, žákyni poskytuje vzdělávání.

Jestliže žák, žákyně opakovaně porušuje řád DM a nebo dopustí-li se provinění, bude z DM
po oznámení rodičům nebo zákonným zástupcům, podmínečně vyloučen/a/ nebo trvale
vyloučen/a/. Před udělením trvalého vyloučení z ubytování se rodičům nebo zákonným
zástupcům
navrhne
přerušení
ubytování
na
dobu
jednoho
měsíce.
Ukončení ubytování lze:
-

písemně nebo osobně rodičem nebo zákonným zástupcem u vedoucího DM
s vyrovnáním všech závazků /odevzdání klíče, povlečení, předání pokoje v pořádku
atd./.

6/ Výše úplaty se řídí dle směrnice ke stanovení úplaty za ubytování na DM.
Forma úhrad: trvalým příkazem vždy na měsíc dopředu.
7/ Vstup do objektu DM je povolen pouze žákům, žákyním ubytovaným na DM, pracovníkům
SPŠ stavební Pardubice, kontrolním orgánům a osobám, které mají ke vstupu souhlas
vedoucího
DM.
Ostatním
osobám
je
vstup
do
DM
zakázán.
Návštěvy přijímá žák/žákyně vždy s vědomím vychovatele ve vstupní hale do SPŠ stavební
Pardubice. Návštěvy rodičů na DM se povolují se souhlasem vychovatele nebo vedoucího
DM. Vzájemné návštěvy žáků na pokojích řeší body řádu DM č.B/9 a C/30.
8/ O uvolnění z mimoučební činnosti může rozhodnout pouze vychovatel /tuto pravomoc
nemá učitel ani učitel odborného výcviku/.
9/ Dnem vycházek je stanoveno úterý a středa. Vycházky povoluje /případně omezuje/
zásadně vychovatel výchovné skupiny, do které je žák, žákyně zařazen/a/. Maximální
stanovená doba vycházek je do 21,30 hod. Vycházky jsou povoleny nejdále do měst
Pardubice a Lázně Bohdaneč. Návštěvy jiných měst musí být nahlášeny a povoleny
příslušným vychovatelem. Vycházky mohou být časově omezeny /nevhodným chováním,
špatným
úklidem
pokoje,
slabým
prospěchem
ve
škole,
atd./.
Mimořádná vycházka v jiných dnech může být povolena v případě dobrého chování, úklidu
pokoje
v příslušný
den
a
prospěchu
ve
škole.
Délku mimořádné vycházky povoluje zásadně vychovatel sloužící u výchovné skupiny, do
které žák, žákyně patří. Na kroužky mimo DM bude žák, žákyně uvolňován/a/ dle potřeby se
souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Při zjištění, že žák, žákyně příslušný kroužek
nenavštěvuje, bude toto oznámeno rodičům a již nebude na kroužek z DM uvolňován/a/.
10/ DM je v době od 8,45, hod. do 12,00 hod. uzamčen a v pátek se vždy zamyká v 15,00
hod. Žáci a žákyně, kteří mají odpolední vyučování nebo praxi mimo SPŠ stavební opustí DM
nejpozději do 9,00 hod. /s odchodem vychovatele končícím ranní službu na DM/. Přebývání
žáků, žákyň na DM bez dozoru vychovatele je zakázáno.
11/ DM bude tvrdě trestat projevy šikanování, vandalismu, různé formy násilného chování,
projevy rasismu, intolerance, antisemitismu.
Rovněž tak poškozování dobrého jména školy formou natáčením, focením nebo
zveřejňováním na internetu.
12/ Během školního roku mohou proběhnout v rámci doplňkové činnosti na DM ubytovací
/víkendové nebo prázdninové/ akce cizích účastníků, při kterých si žáci uschovají své cenné
věci u příslušných vychovatelů. Na hlavní prázdniny si žáci odvezou z pokojů veškeré své věci
/i v případě, že se na tento pokoj od nového školního roku opět vrací/, za ponechané věci
DM neručí.
13/ DM si vyhrazuje vyklidit žákům, žákyním jejich osobní věci z pokojů při delší neomluvené
absenci na ubytování /osobní věci budou uloženy u příslušného vychovatele/. I v případě
omluvené absence je žákům, žákyním doporučeno zabezpečit si ponechané osobní věci,
případně si je odvézt domů nebo uschovat u vychovatele.

14/ Žáci a žákyně používají své vlastní ložní povlečení /prostěradla, povlaky na polštář a
prošívanou deku/. V jiném případě je ubytovaným povlečení poskytnuto za měsíční poplatek.
Výměna povlečení probíhá 1x za 14 dní /žáci si použité povlečení odvezou domů, přivezou si
čisté, výměnu poskytovaného povlečení organizuje příslušný vychovatel. Výměny povlečení
jsou prokazatelně evidovány příslušným vychovatelem.
15/ Denně je doba od 18 hod. do 20 hod. vyhrazena pro samostudium žáků. Studiu se věnují
žáci individuálně dle svých potřeb /časový rozvrh přípravy si volí žáci sami, případně
s konzultací vychovatele, dle aktuálních potřeb do školy/. Pokud žáci potřebují delší čas na
samostudium, vychovatelé jim poskytnout potřebný čas a prostor. Zvláštní důraz je
vychovateli kladen na samostudium žáků 1. ročníků a žákům neprospívajícím.

B/ Práva žáků a žákyň:
1/ DM SPŠ stavební Pardubice umožňuje všem ubytovaným žákům a žákyním bez rozdílu
právo na bezpečný pobyt v klidném prostředí se zajištěným celodenním stravováním a podle
možnosti zohledňuje jejich individuální zájmy.
2/ Žáky a žákyně, kteří jsou ubytovaní, chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím,
nikdo nesmí zasahovat do jejich soukromé korespondence, útočit na jejich čest a pověst,
nerespektovat lidskou důstojnost.
3/ Ubytovaní žáci, žákyně mají právo:
-

na vlastní názory, tyto slušnou formou svobodně vyjadřovat a projevovat, přijímat
informace, svobodně myslet, sdružovat se a shromažďovat, na svobodu náboženství
dle platné legislativy.

-

Na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se
schopnostmi, nadáním a potřebami žáků a žákyň.

-

Být seznámeni se svými právy a povinnostmi.

-

Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a veškeré zařízení pro ně určené, podílet se
/účastí i organizací/ na výchově, kulturní, společenské a sportovní činnosti a podávat
návrhy k veškerému životu na DM prostřednictvím vychovatele nebo případně
ustanovenou domovní radou.

-

Požádat o osobní rozhovor a obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na
vychovatele, ředitele školy a případně na další státní orgány.

-

navštěvovat zájmové kroužky a sportovní oddíly i mimo DM /např. v Pardubicích/,
odchody a příchody žáků a žákyň jsou přesně evidovány příslušným vychovatelem.

-

Se souhlasem vychovatele a spolubydlících přijímat návštěvy žáků, žákyň na pokoji
/mimo studijní dobu a noční klid/ a používat povolené elektrospotřebiče, notebooky
tak, aby nerušily ostatní na DM.

-

Dle uvážení vychovatele mají žáci, žákyně možnost sledovat výjimečné televizní
přenosy /olympijské hry, MS, NHL atd./ i v době nočního klidu.

C/ Povinnosti ubytovaných žáků a žákyň:
1/ Dodržovat ustanovení řádu DM a řídit se pokyny pedagogických pracovníků.
2/ Příjezdy ubytovaných žáků, žákyň na DM od rodičů v neděli a ve svátcích jsou stanoveny
nejpozději do 22,00 hod. /DM se odemyká až příchodem vychovatele v 18,00 hod./. Na
pozdější příjezd musí mít žák, žákyně písemnou omluvenku od rodičů. Příjezdy v pondělí ráno
povoluje vychovatel na písemnou žádost rodičů /po vyjádření učitele a učitele OV /. Tato
žádost je uložena u příslušného vychovatele.
3/ Pro odjezdy k rodičům během týdne musí mít žák, žákyně písemnou omluvenku
s podpisem rodičů, jinak z DM nebude moci odcestovat. Pokud z vážných důvodů během
týdne musí opustit DM a nemá písemné povolení od rodičů, svůj odjezd projedná a oznámí
vychovateli. Odjezd bez tohoto oznámení se považuje za porušení řádu DM. Příjezd žáka,
žákyně domů ten den rodiče telefonicky /emailem/potvrdí na DM, toto je vychovatelem
zaznamenáno do deníku výchovné skupiny.
4/ Nemůže-li se žák, žákyně pro překážku dostavit včas z místa bydliště na DM /nemoc,
rodinné důvody atd./, omluví rodiče nebo zákonní zástupci jeho/jí/ nepřítomnost na DM
telefonem /emailem/ nejpozději do 24 hodin.
5/ Žák, žákyně, mající praxi nebo školu mimo SPŠ stavební Pardubice, je povinen o povolení
navštívit lékaře požádat příslušného vychovatele. Ostatní žáci, žákyně, kteří mají vyučování
nebo praxi v SPŠ stavební Pardubice uvolňuje k lékaři třídní učitel nebo učitel OV. Všichni
nemocní žáci, žákyně mají povinnost opustit DM, léčit se doma a svůj odjezd domů nahlásit
ranní službě vychovatele. Příjezd žáka, žákyně domů ten den rodiče telefonicky /emailem/
potvrdí na DM, toto je vychovatelem zaznamenáno do deníku výchovné skupiny. Zdržovat se
na DM v době nemoci je nepřípustné, jedná se o porušení řádu DM.
6/ Žáci, žákyně, kteří mají praxi nebo dřívější vyučování a vstávají brzy ráno, zbytečně neruší
ostatní spící žáky, žákyně. Stejně tak neruší spící žáky, žákyně ti, kteří přicházejí na DM
z povolených akcí po 22,00 hod. Žáci, žákyně přicházející po 22,00 hod. jsou povinni nahlásit
svůj příchod vychovateli, který vykonává noční službu.
7/ Na každém podlaží DM se ustanovuje denní služba z řad žáků, žákyň, která pomáhá
vychovateli v udržení pořádku, včetně ranního a večerního úklidu na DM a jeho okolí.
8/ Žákům, žákyním se neumožňuje na DM chov různých zvířat /myší, křečků, fretek,
pavouků, koček, psů, atd/.
9/ Žákům, žákyním se zakazuje nošení, držení, distribuce, zneužívání návykových látek
/cigarety, alkohol, drogy/ a kouření v areálu SPŠ stavební Pardubice a jeho okolí.
Dále se zakazuje v areálu celého zařízení přechovávání všech typů střelných zbraní, nábojů,
chemikálií a výbušnin, předmětů ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost.
/Pouze zbraně
na kroužek airsoft mají žáci uložené u příslušného vychovatele, manipulace a přenášení
těchto zbraní je možné pouze v pouzdrech/.
Při důvodném podezření na
požití alkoholu nebo jiné návykové látky u konkrétních žáků, žákyň a existuje-li tedy
předpoklad pro porušení řádu DM, jsou tito žáci, žákyně na základě písemného souhlasu
rodičů nebo zákonných zástupců testováni Alkoholtestem a v případě drog drogovými testy
/z moči nebo slin/ firmy ELISABETH PHARMACON nebo DYNEX. Při podezření z držení drog
mohou být prostory DM prohledány Policií ČR za pomoci psů se speciálním výcvikem.

Pokud žák, žákyně požije alkoholický nápoj /výše hladiny alkoholu bude změřena Alkoholtestem/, může být okamžitě /s přihlédnutím k jeho dosavadnímu působení na DM/
vyloučen/a/ z ubytování na DM.
Za kouření v celém areálu školy a jeho bezprostředního okolí může být žáku, žákyni uděleno
až podmínečné vyloučení, při opakovaném kouření trvalé vyloučení z ubytování DM. Zjištěné
drogy se řeší s Policií ČR, rodiči nebo zákonnými zástupci a dle závažnosti i okamžitým
vyloučením příslušných žáků, žákyň z ubytování. Zajištěné /zabavené/ návykové látky
/cigarety, alkohol/ vychovatelé před příslušnými žáky, žákyněmi znehodnotí, drogy se
odevzdávají Policii ČR.
10/ Žáci, žákyně ihned po skončení teoretického a praktického vyučování ohlásí svůj příchod
na DM u příslušného vychovatele.
11/ Žáci, žákyně nesmějí opustit areál SPŠ stavební Pardubice bez dovolení příslušného
vychovatele v žádnou denní ani noční dobu, který písemně eviduje jejich odchody a
příchody.
12/ Žákům a žákyním se zakazuje opouštět DM včetně návštěv mezi jednotlivými DM bez
vědomí a schválení vychovatele.
13/ Veškeré peníze si žák, žákyně může po příchodu do DM uložit v trezoru u kteréhokoliv
vychovatele. Přechovávání větší částky peněz, cenných předmětů, elektrospotřebičů,
notebooků na pokojích DM je na vlastní nebezpečí žáka, žákyně. DM za případné ztráty
neručí.
14/ Zachovávat pravidla vzájemného soužití.
15/ Na pokojích a patrech DM jsou žáci, žákyně povinni se přezouvat do domácí obuvi
/pantofle/, v domácí obuvi nechodit mimo DM.
16/ Dbát o svůj zevnějšek, dodržovat základní pravidla společenského chování, dodržovat
všechna zdravotní a hygienická opatření, dodržovat osobní hygienu.
17/ Udržovat v naprostém pořádku své věci, čistotu svého pokoje a zařízení, denně provádět
potřebný úklid pokoje, jednou týdně generální úklid a dle potřeby se účastnit úklidu
společných prostor DM včetně jeho okolí.
1xtýdně /zpravidla čtvrtek/ si žáci na svých pokojích uskuteční tzv. generální úklid, který
bude vždy kontrolován příslušným vychovatelem. Vychovatel určí rozsah úklidu pro každý
pokoj zvlášť, dle průběžného týdenního hodnocení úklidu /jedná se především o úklid svých
osobních věcí, skříní, nočních stolků, poliček, hygienických skříněk v koupelnách, šmouh na
podlahách, luxování koberců na pokojích atd./.
18/ Spát v posteli povlečené ložním prádlem.

19/ Pečovat, ochraňovat a šetřit veškeré zařízení na DM /pokoje, klubovny, soc. zařízení atd./
včetně malby. Zabraňovat jeho úmyslnému poškozování. V případě úmyslného poškození
nebo poškození z nedbalosti je viník povinen je uvést do původního stavu. Pokud není
opravu schopen provést sám, uhradí veškeré náklady spojené s opravou, v případě
neopravitelnosti uhradí náklady na pořízení nového zařízení nebo je sám pořídí. Náklady
hradí ten, kdo škodu způsobil.
Veškeré škody na zařízení DM jsou povinni žáci, žákyně odstranit nebo zaplatit nejpozději do
14-ti dní.
20/ Okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na inventáři, vybavenosti pokoje a vnitřním
zařízení DM. Polepování zdí, obložení válend, dveří a nábytku se zakazuje. Plakáty mohou
viset na laťkách, jednotlivé obrázky na pokojové nástěnce.
21/ Elektrospotřebiče dovezené žáky, žákyněmi jsou okamžitě nahlášeny vychovateli a
předány protokoly o vykonané elektro revizi. Revize osobních elektrických spotřebičů si
zajišťují žáci, žákyně osobně /v místě bydliště/. Až potom je možné elektrospotřebiče
používat na pokoji DM /jedná se především o vlastní PC, rádia, atd. Žákům, žákyním se na
pokojích zakazuje používání vlastních televizí, vařičů, varných konvic a dalších
elektrospotřebičů na vaření. Povolené elektrospotřebiče po použití vypínat ze zásuvek.
Zjištěné nepovolené elektrospotřebiče na pokojích budou z bezpečnostních důvodů
zabaveny vychovatelem, předány žákům, žákyním k odvozu domů, při nedodržení tohoto
nařízení, budou nepovolené elektrospotřebiče předány rodičům nebo zákonným zástupcům.
Vaření a ohřev vody ve varných konvicích se žákům, žákyním povoluje pouze na kuchyňkách
v jednotlivých patrech.
22/ Šetřit elektrickou energií a vodou.
23/ Při ztrátě klíče od pokoje zaplatit vyhotovení nového bezpečnostního klíče, případně při
ohrožení majetku, i novou vložku s klíči.
24/ Při opuštění pokoje zavřít dveře s koulí nebo uzamknout pokoj. Zevnitř pokoje
nezamykat.
25/ Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví i spolubydlících a protipožární předpisy,
nezasahovat do elektroinstalace, vodoinstalace, neničit hasicí přístroje včetně plomb. Na
pokojích se zakazuje používání vonných tyčinek a všech druhů svíček.
26/ Bez vědomí a souhlasu vychovatele se svévolně stěhovat na jiný pokoj, ani přemisťovat
vybavení a inventář pokoje.
27/ Žákům, žákyním se zakazuje vyhazování papírů, zbytků jídel, odpadků či jiných věcí
z oken, do pisoárů a záchodových mís. Též se zakazuje vylévání vody z oken.
28/ Žákům, žákyním se zakazuje kreslit, psát nebo vyrývat nápisy a kresby na nábytek, stěny
a jiné zařízení DM nebo jinak je poškozovat. Každé poškození bude postihováno povinností
nahradit škodu v plné výši.
29/ Žákům, žákyním se zakazuje naklánět se nebo dokonce sedět v okně, z oken vylézat nebo
vyskakovat.

30/ Žáci, žákyně si nesmí vodit cizí návštěvy na pokoje. Návštěvy žáků, žákyň z jiných
výchovných skupin se musí vždy ohlásit u příslušného vychovatele. Vzájemné návštěvy
chlapců a dívek na pokojích musí být rovněž ohlášeny a povoleny vychovatelem.
31/ Do tělocvičny a posilovny je vstup povolen pouze ve sportovní obuvi pro tělocvičnu
/světlá podrážka/. Při pobytu v tělocvičně přísně dodržovat a řídit se pokyny vychovatelů
nebo jiných pedagogických pracovníků, kteří sportovní činnost v tělocvičně vedou.
32/ Žáci, žákyně mají přísný zákaz koupání ve volné přírodě mimo veřejná koupaliště
s přítomností plavčíka.
33/ Z jídelny SPŠ stavební Pardubice je zakázáno odnášet jídelní nádobí a příbory. Žáci,
žákyně nádobí z kuchyněk a své vlastní nádobí udržují v čistotě, při opakovaných
nedostatcích může být z hygienických důvodů nádobí zabaveno vychovatelem.
34/ Žáci, žákyně pracovní oděv /montérky/, pracovní obuv a nářadí mají uschované v šatnách
na pracovištích, na DM je v pracovním oděvu a obuvi vstup zakázán.
35/ Žáci, žákyně se vyvarují sexuálně-erotických náklonností v celém areálu SPŠ stavební
Pardubice a jeho okolí. Případné sexuální obtěžování ihned nahlásí vychovateli.
36/ Žákům, žákyním není povolen pobyt na DM přes víkend.
37/ Při zjištění, že pravděpodobně došlo ke krádeži peněz nebo věcí, tuto skutečnost
okamžitě nahlásit přítomnému vychovateli. Záležitost bude řešena s Policií ČR nebo
Městskou policií Lázně Bohdaneč.
38/ Při úrazu rovněž ihned vše nahlásit přítomnému vychovateli, který zajistí ošetření.
39/ Žák, žákyně je povinen/a/ kterýkoliv den přítomnosti na DM předložit na vyžádání
vychovatele svůj studijní průkaz. Žáci, žákyně nenechávají studijní průkazy ve škole nebo na
pracovišti.
40/ V případě, že žák, žákyně používáním PC pro zájmovou činnost /hry, filmy/ porušuje
večerku nebo samostudium, je na pokyn vychovatele povinen/a/ uschovat si PC v kanceláři
vychovatele.

D/ Režim dne:
Hodiny

Hodiny

Činnost

Od 5.00 hodin

do 6. 30 hodin

Budíček žáků odcházejících na praxi, dle
jejich požadavků je budí vychovatel

Od 6. 00 hodin

do 7,45 hodin

Snídaně

Od 6.30 hodin

Budíček DM (provádí vychovatel konající
ranní službu)

Od 6.30

do 7. 00 hodin

Ranní hygiena

Od 7.00 hodin

do 7.30 hodin

Úklid pokojů, úklid okolí DM denní službou
žáků

7.30 hodin

Odchod do školy

8.45 hodin

Uzamčení DM

12.00 hodin

Otevření DM

Od 13. 00 hodin

do 17.30 hodin

Organizovaná
činnost
vychovatelem,
zájmová, sportovní a kulturní činnost (dle
výchovného plánu), samostudium, (ve
čtvrtek generální úklid pokojů)

Od 17.30 hodin

do 18.00 hodin

Večeře

Od 18.00 hodin

do 20. 00 hodin

Samostudium, organizovaná činnost

Od 21. 00 hodin

do 21.30 hodin

Osobní hygiena

Od 21. 30 hodin

do 22. 00 hodin

Večerka

Od 22.00 hodin

do 6.00 hodin

Noční klid

Neznalost řádu DM se neomlouvá. Změny a doplňky Řádu DM budou prováděny
případnými dodatky.
Platnost: od 1. 9. 2015
Účinnost: od 1. 9. 2015
Zpracoval: Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže

Schválila:

Mgr. Renata Petružálková,
ředitelka školy

