VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Domov mládeže Církevní konzervatoře Německého řádu (dále jen DM) je organizační
součástí školy, kterou řídí ředitel školy. DM zabezpečuje studentům konzervatoře ubytování,
výchovnou péči a vytváří podmínky pro jejich přípravu na vyučování.
1. Ubytování studentů v DM
Ubytování v DM není nárokové. O umístění v DM se rozhoduje na základě podané přihlášky
a to podle vyhl. č. 108/2005 Sb., § 4. 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 konzervatoře zájemce o ubytování písemně.
Ubytovaný souhlasí s tím, že bude respektovat přidělený pokoj
a v případě provozních důvodů souhlasí se změnou pokoje.
Ubytování v DM se poskytuje na dobu jednoho školního roku s výjimkou hlavních prázdnin.
O mimořádném ubytování (např. o víkendech, v době prázdnin, různé kurzy atd.) rozhoduje
ředitel konzervatoře.
Ubytovaný sepisuje se školou Smlouvu o ubytování (u nezletilých jejich zákonní zástupci).
Režim nástupů a odjezdů:
Ubytování v DM začíná vždy den před zahájením školního roku a končí dnem ukončení
školního roku.
Zákonný zástupce ubytovaného studenta mladšího 18 let potvrdí písemně den a hodinu jeho
pravidelného příjezdu na DM.
Veškeré odjezdy studentů se zaznamenávají do Průkazu ubytovaného, u nezletilých studentů
budou potvrzeny podpisem rodičů.
Mimořádné odjezdy a příjezdy z DM povoluje vychovatel na základě písemné žádosti
studenta nebo na základě žádosti zákonného zástupce.
V průběhu pracovního týdne odjíždějí studenti z DM z důvodu nemoci na základě lékařské
zprávy nebo v případě písemného souhlasu rodičů nezletilých studentů.
Stravování:
V souladu se školským zákonem a vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování je zajištěna
pro ubytované studenty Církevní konzervatoře Německého řádu možnost celodenního
stravování. Ubytovaní studenti se stravují na základě vlastních přihlášek ve školních

jídelnách: Zařízení školního stravování Matiční dům, Rybí trh 7-8, tel. 553 714 807, zajišťuje
obědy (vzdálenost 5 minut pěší chůze).
Školní jídelna DM Alšova, SHŠ a VOŠ 24 - 28, tel. 553 613 471, 553 625 608, zajišťuje
snídaně, přesnídávky, svačiny, večeře (vzdálenost 15 - 20 minut pěší chůze). Rovněž si
mohou studenti připravovat snídaně, svačiny a večeře za dozoru vychovatelek v kuchyňkách
na DM.
2. Ubytování může být v průběhu školního roku podle vyhlášky č. 108/2005 Sb., § 4,
odst. 5 ukončeno za těchto podmínek:
-

pokud zákonný zástupce nezletilého studenta nebo zletilý student písemně požádá a
žádost předá vychovateli a to 3 měsíce předem k poslednímu dni v měsíci
ubytovaný přestal být studentem školy
student přestoupil na jinou školu
studentovi bylo povoleno přerušení studia
rozhodl-li ředitel školy o zrušení pobytu v DM z výchovných důvodů nebo pro
porušení Vnitřního řádu DM (§ 31 školského zákona)
neuhradí-li student, a to opakovaně, poplatek za ubytování ve stanoveném termínu
úmyslně způsobil škodu na majetku ubytovacího zařízení
jiným závažným způsobem porušil Vnitřní řád DM (např. ubytování cizích osob,
výtržnosti apod.)

3. Cena za ubytování, způsob úhrady - upravuje Smlouva o ubytování.
V případě volné kapacity v DM je možno studentům školy, kteří nejsou ubytováni v DM,
povolit dočasné ubytování za úhradu 100,- Kč / noc.
4. Práva ubytovaných
Ubytovaný student má právo:
- používat přiměřeným způsobem přidělený pokoj s příslušenstvím a s veškerým
zařízením
- podílet se na aktivitách DM, předkládat návrhy či připomínky
- přijímat návštěvy na omezenou dobu v určených místnostech (klubovně) s vědomím
vychovatelů
- zúčastňovat se společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo
doporučovaných školou či DM
- požadovat pravidelnou výměnu ložního prádla
- na noční klid od večerky do budíčku
- uložit cenné věci u vychovatelky v trezoru
- navštívit lékaře za účelem zjištění zdravotního stavu a být umístěn na izolační pokoj či
odjet domů, pokud to zdravotní stav vyžaduje
- návštěv spolubydlících do 21.00 hodin
- žádat o udělení vycházek – nezletilí studenti (viz bod 7)
- volit do studentské samosprávy DM
- se všemi návrhy či připomínkami se obracet na službu vykonávajícího vychovatele
- cvičení na hudební nástroj:
v budově školy v době od 7.30 hod do 19.30 hod
ve cvičných místnostech DM v době od 7.00 hod do 21.00 hod
5. Povinnosti ubytovaných

Ubytovaný student je povinen:
- seznámit se a dodržovat Vnitřní řád DM a řídit se pokyny vychovatelů DM
- řádně docházet na vyučování dle stanoveného rozvrhu a svědomitě se na vyučování
připravovat
- denně udržovat pořádek na svém pokoji:
a) vyvětrat peřiny
b) uložit je do uzavřeného prostoru válendy
c) uklidit stůl, oblečení do skříně
d) zamést smetí z podlahy
e) mokré ručníky pověsit na sušák v koupelně
- dodržovat pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví, protipožární opatření, (v celém
objektu školy i DM, také na školním dvoře a v zahradě je přísný zákaz kouření včetně
elektronických cigaret) a pokyny k zabezpečení hygieny a pořádku na pokojích,
kuchyňkách a dalších prostorách k užívání.
- ke všem zaměstnancům DM i školy být slušný, zdvořilý a respektovat jejich pokyny
- zachovávat pravidla společenského soužití, respektovat práva spolubydlících
- před odchodem z DM na prázdniny či v povinných odjezdových termínech provést
důkladnější úklid svého pokoje a sociálního zařízení a uvést do stavu odpovídajícímu
jeho nástupu k ubytování, rovněž tak na konci školního roku a předat vychovateli
osobně svůj pokoj a klíče
- vykonávat práce související s péčí o své životní prostředí, udržovat pořádek na
pokojích a
v nejbližším okolí DM
- plnit základní zdravotní a hygienická pravidla (v DM se přezouvat, venkovní obuv
ukládat do určených prostor – botníků, odpadky odkládat do odpadkových košů a
separovat odpad apod.)
- sledovat aktuální informace zveřejňované na nástěnce DM
- hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení DM
- nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud je nezbytné je přinést,
je možné finanční částku uložit do trezoru v kanceláři vychovatelů DM. Za peníze a
cennosti takto neuložené vychovatelé ani vedení školy neručí!
- hlásit vychovateli, který vykonává službu zjištění případné krádeže
- při opuštění pokoje – uzavřít okna, místnost řádně uzamknout a odevzdat klíče do
kanceláře vychovatelů – jez zakázáno odnášet klíče mimo prostory DM
- student je povinen v případě mimořádné potřeby školy uvolnit své místo, resp. pokoj
k ubytování, uklidit a uzamknout si své věci na pokoji
- hlásit jakékoliv zdravotní omezení, náhlé onemocnění, úraz vychovateli, který
vykonává službu; rovněž hlásit odchod a příchod od lékaře (předložit studijní výkaz
s potvrzením od lékaře). Nemocní, na základě doporučení lékaře, odjíždějí domů.
V případě, že student onemocní doma, obrátí se na lékaře v místě svého bydliště.
Jestliže student z důvodu nemoci či z jiných vážných důvodů zůstane doma, je
povinen nahlásit danou skutečnost nejpozději do 24 hodin na DM. V den plánovaného
příjezdu na DM v neděli nahlásit tuto skutečnost do 20 hod na DM.
- informovat vychovatele o každé předem plánované absenci ve škole
- zahraniční student je povinen při nástupu na DM se zaregistrovat na VZP
- předložit písemný souhlas rodičů s mimořádným odjezdem z DM (platí pro nezletilé
studenty).
- hlásit vychovateli každý odchod z DM
- vykonávat dle rozpisu pořádkové služby v kuchyňkách, provoz v kuchyňkách končí
ve 21 hodin

-

při ukončení studia během školního roku povinně nahlásit vychovateli tuto skutečnost
a vyrovnat veškeré finanční závazky spojené s ubytování na DM
respektovat zákaz jakéhokoliv projevu rasismu, xenofobie a netolerance
povinnost při poškození majetku školy a DM vyčíslenou škodu uhradit

6. Ubytovaným studentům v DM není povoleno:
-

-

-

poškozovat zařízení DM, kabinu výtahu, znečišťovat prostory DM a okolí DM
kouření ve všech prostorách DM, školy, školního dvora a před budovou školy, včetně
elektronických cigaret
konzumování a přechovávání alkoholických nápojů, drog a omamných látek
Má-li vychovatel nebo jiný pedagogický pracovník podezření, že toto bylo porušeno,
může vyzvat studenta k dechové orientační zkoušce nebo zavolat službu první
pomoci, popř. policii.
přechovávání a používání všech typů zbraní a nábojů, včetně maket, zdraví škodlivých
látek a chemikálií, výbušnin a zábavné pyrotechniky
sedat v oknech, vyklánět se z nich
přechovávat zvířata
pořizovat duplikát klíče od pokoje
svévolně přemisťovat nábytek či zařízení DM
opustit budovu DM bez povolení vychovatelů mimo osobní volno
manipulovat jakkoliv se signálním protipožárním zařízením, která jsou nainstalována
v pokojích, manipulovat bezdůvodně s hasicími přístroji
manipulovat s vedením elektrického proudu, telefonem a rozvodem vody,
s přípojkami k internetu
Při používání elektrických spotřebičů (holicích strojků, vysoušečů vlasů, nabíječek do
mobilních telefonů aj.) je nutné dbát následujících pokynů:
a) vlastní el. spotřebiče lze používat pouze na základě souhlasu vychovatele po
předložení platného osvědčení – revize el. spotřebiče
b) el. spotřebič bude vždy řádně vypnut
c) při opuštění pokoje musí být vždy všechny el. spotřebiče vypnuty a vytaženy ze
zásuvky
d) vařit vodu je povoleno jen v kuchyňkách, varná konvice musí být vždy odstavena
mimo zdroj
e) žehlit je povoleno jen v určených prostorách
manipulovat s otevřeným ohněm (včetně zapalování svíček, vonných tyčinek,
aromatických a solných lamp apod.)
uskladňovat potraviny za oknem pokoje
dojíždět do DM vlastními motorovými vozidly, parkovat ve dvoře školy
dojíždět do DM autostopem
zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu
vynášet nádobí z kuchyněk a konzumovat jídlo na pokojích a v prostorách mimo
kuchyňky a jídelní stůl (např. ve společenské místnosti)
používat jakákoliv vlastní topná a ohřívací tělesa na pokojích
vylepovat plakáty po zdech (povoleno jen na nástěnkách k tomu určených)
vstupovat do pokojů užívaných jinými nájemci či ubytovanými bez jejich vědomí
umožňovat vstup do DM cizím osobám bez ohlášení návštěvy vychovatelce
sdělovat komukoliv vstupní kódy ke kódovaným dveřím
umožňovat sami ubytování jiným (cizím neubytovaným) osobám
z hygienických důvodů není povoleno na pokojích přechovávat zvířata

7. Vycházky
Mohou být povoleny denně:
ubytovaným mladším 18 let
ubytovaným starším 18 let

max. do 21.00 hodin
max. do 22.00 hodin

V případě návštěvy divadla, koncertu apod. může vychovatel v rámci své pravomoci
individuálně prodloužit vycházku nad stanovený rámec. Čas návratu bude evidován a bude
s ním obeznámena noční služba.
V době vycházek se ubytovaní do 18 let zdržují pouze na území města Opavy.
Zásady, které je nutno respektovat:
- musí být dodržena domluvená doba návratu
- při návratu po večerce zachovávat noční klid
- odchod a příchod z vycházky nahlásit vychovateli
- nezletilí studenti požádají o vycházku službu konajícího vychovatele
- vycházka bude zaznamenána do sešitu evidence příchodů a odchodů
Vycházky mohou být omezeny:
- při vykazování špatných studijních výsledků
- při porušování Vnitřního řádu DM
- na žádost zákonných zástupců
- při onemocnění
O udělení či neudělení vycházky rozhoduje vždy vychovatel konající službu.
8. Režim dne
od 7.00

budíček, osobní hygiena a úklid pokoje, snídaně, hlášení nemocných a
odchodů k lékaři, odchod studentů do výuky dle rozvrhu hodin
dopoledne
kontrola pokojů studentů
11.15 – 14.30 oběd
15.00 – 18.00 osobní volno a příprava na vyučování (pokud student nemá vyučování)
17.00 – 19.00 večeře
18.30 – 20.00 studijní příprava
20.00 – 21.30 osobní volno (studijní příprava)
21.30 příprava na večerku, osobní hygiena
22.00 večerka
22.00 – 6.00
noční klid
Večerka může být prodloužena z důvodu studia max. do 23.00 hodin.
V dopoledních hodinách bude přístup ubytovaným studentům na DM z důvodu úklidu
omezen.

9. Výchovná opatření
-

za vzorné chování a plnění povinností apod., může ředitel školy na základě vlastního
rozhodnutí nebo na návrh vychovatele udělit studentovi pochvalu ředitele školy

při porušení Vnitřního řádu DM lze podle závažnosti uložit:
a) napomenutí vychovatele
b) důtku ředitele školy
c) podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou
d) ukončení ubytování v DM
Student přestává být ubytován v DM dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí
o vyloučení. Výchovná opatření a jeho důvody se neprodleně oznámí studentovi a zákonnému
zástupci nezletilého studenta.
-

10. Způsob zajištění výměny a skladování prádla a úklidu
Výměna lůžkovin je zajišťována dle pokynů vychovatelek. Čisté a použité ložní prádlo je
skladováno odděleně ve vyčleněných prostorách. Manipulaci s nimi zajišťují zaměstnanci
CKNŘ. Běžný denní úklid na pokojích si provádějí ubytovaní sami, větší úklid pokojů,
sociálních zařízení, kuchyněk a dalších společných prostor provádí provozní zaměstnanci
CKNŘ. Kontrolu dodržování uvedených zásad provádí vedoucí provozního úseku.
Praní osobního prádla je umožněno studentům na základě žádosti studenta po dohodě
s vychovatelkou v automatické pračce DM za úplatu. Sušení je možné ve vyhrazených
prostorách. Žehlení je možné zapůjčením žehličky a žehlicího prkna pouze v určených
prostorách pod dohledem vychovatelky.
11. Závěrečná ustanovení
Znalost Vnitřního řádu DM CKNŘ je povinností každého ubytovaného studenta, ten je
povinen se jím důsledně řídit.
Neznalost Vnitřního řádu se neomlouvá. Studenti stvrzují svým podpisem, že byli s tímto
Vnitřním řádem DM seznámeni. Podpisový arch je součástí tohoto ustanovení a je uložen
v kanceláři vychovatelů DM.
Vnitřní řád DM nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018

V Opavě dne  1. 9. 2018

Mgr. Ivan Luger v.r.
ředitel Církevní konzervatoře Německého řádu

