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Část I
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
1.1 Právní předpisy a další vnější závazné dokumenty
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
1.2

Vnitřní předpisy školy

Školní řád
Vnitřní řád školní jídelny
1.3

Přílohy

Režim dne Domova mládeže Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
1.4

Formuláře

Přihláška do DM
RD04-F02 Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let
s ošetřením/vyšetřením
Část II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelem Vnitřního řádu domova mládeže (dále jen VŘ DM) je vytvořit dobré
podmínky pro plynulý chod školského výchovného ubytovacího zařízení. Řád upravuje
pravidla pro přijetí do domova mládeže (dále jen DM), poskytování ubytování,
organizaci, provoz a výchovně vzdělávací činnosti navazující na výchovně vzdělávací
činnost školy.

2.

Vnitřní řád předpokládá, že ubytování žáci chápou výhodu možnosti ubytování
v DM a řídí se obecně přijímanými zvyklostmi soužití mezi lidmi.
Žáci se dobrovolným rozhodnutím k ubytování v DM zavazují akceptovat jednotlivé
články tohoto řádu.

3.

Za provoz DM odpovídá vedoucí DM (vedoucí vychovatel), který je podřízen
řediteli školy.

4.

V době školních prázdnin lze kapacitu DM využít v rámci doplňkové činnosti
organizace k poskytnutí ubytovacích služeb i jiným organizacím.
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Část III
PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ

3.1

Přijímání žáků k ubytování

3.1.1 Žák školy podává přihlášku do DM (viz Přihláška do DM) pro následný školní rok
vedoucímu DM nejpozději do 31. 5.
3.1.2 V případě nenaplněné kapacity mohou být v DM ubytováni žáci jiných středních škol
a studenti vyšších odborných škol.
3.1.3 O přijetí žáka do DM je rozhodnuto na základě řádně vyplněné přihlášky podané
žákem nebo v případě nezletilého žáka jeho zákonným zástupcem na každý školní rok.
Při rozhodování o umístění žáka v DM je zohledněna vzdálenost a dopravní
dostupnost jeho bydliště, sociální poměry a zdravotní stav. V případě naplnění
kapacity DM je rovněž přihlédnuto k pořadí přihlášek.
3.1.4 Sdělení o přijetí do DM obdrží žák písemně do 30.6.

3.2

Ukončení ubytování

3.2.1 K ukončení pobytu žáka v DM školy dochází v případě, že:
a) zletilý žák nebo zákonný nebo zástupce nezletilého žáka písemně požádá o
ukončení pobytu s tím, že v žádosti uvede termín ukončení pobytu
b) zákonný zástupce nezletilého žáka či zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za
ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl
s ředitelem školy jiný termín úhrady
c) žák přestává být žákem školy, termín ukončení pobytu je totožný se dnem, kdy žák
přestává být žákem školy
d) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání
e) žák byl vyloučen z pobytu v DM na základě kázeňského opatření.
Žák je povinen při ukončení pobytu odevzdat vypůjčené věci a klíče.
V opačném případě bude ubytovanému studentovi vyúčtována škoda, kterou
způsobil i náhrada za nevrácené věci. Pokoj, ve kterém bydlel, je povinen uklidit. Ubytování
studentů končí poslední vyučovací den školního roku.
3.3 Úplata za ubytování
3.3.1 DM zajišťuje ubytování v jedno, dvou a tři lůžkových pokojích za měsíční úplatu
1 600,- Kč/ lůžko/ měsíc. Výše příspěvku se odvíjí od kategorie ubytování a je
stanovena vyhláškou MŠMT.
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3.3.2 Povinností ubytovaného žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka je uhradit
stanovenou zálohu na účet školy 12234031/0710 a to vždy do 25. dne předešlého
měsíce. Nedodržení tohoto ustanovení může vést k ukončení ubytování žáka v DM.
3.4 Úplata za ostatní služby
3.4.1

Úplata za mimořádné ubytování o víkendu je stanovena ve výši 150,- Kč/ víkend.

3.4.2

Ostatní zpoplatněné služby v souvislosti s ubytováním v DM jsou:
a) používání automatické pračky ve výši 15, - Kč za jedno použití, částku hradí žák
v hotovosti ve vychovatelně.
b) revize vlastních elektrospotřebičů ve výši 40,- Kč (+ DPH) za jeden spotřebič.

Část IV
PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
Na začátku školního roku jsou žáci prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem,
s bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. Seznámení s uvedenými
předpisy potvrdí žák svým podpisem.
4.1 Práva ubytovaných žáků
4.1.1 Žáci mají právo:
a) na slušné zacházení, bezpečí, úctu a respektování soukromí
b) podávat připomínky k činnosti a celkovému provozu DM
c) na zajištění optimálních podmínek pro studium
d) na základní vybavení pokoje, včetně pravidelné výměny lůžkovin
e) používat přidělený pokoj, příslušenství a další žákům určená zařízení a vybavení
DM
f) využívat ostatní prostory DM pro přípravu na vyučování a zájmovou činnost
g) účastnit se kurzů, výchovných akcí a zájmové činnosti pořádaných DM nebo
doporučených školou
h) využívat osobního volna a vycházek podle stanoveného režimu
i) po předchozím nahlášení používat vlastní elektrospotřebiče (např. notebook, CD
přehrávač, radiomagnetofon, fén, holicí strojek), toto používání je umožněno na
základě písemného schválení odborného pracovníka o nezávadnosti spotřebiče,
které hradí žák ze svých prostředků
j) ukládat si větší finanční hotovost a cenné předměty do trezoru DM
k) vyjadřovat se prostřednictvím Rady DM1 ke všem otázkám života v DM
1

Rada DM je samosprávným orgánem, zastupuje zájmy ubytovaných žáků ve vztahu k vedení DM a školy. Každý z žáků má
právo do této rady volit své zástupce a plnoletí žáci mají právo být zvoleni. Rada má tři členy zvolené řádnou volbou. Na
prvním setkání volí rada DM svého předsedu.
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l) ukončit ubytování v DM na základě písemného sdělení doručeného vedoucímu
DM, součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas rodičů či zákonných zástupců.
4.2 Povinnosti ubytovaných žáků
4.2.1 Žáci mají povinnost:
a) dodržovat VŘ DM, předpisy a pokyny DM k ochraně zdraví a bezpečnosti a
požární ochraně, s nimiž byli seznámeni
b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními
předpisy, školním řádem a organizačními opatřeními pro zájmové činnosti
c) nedopouštět se nepřípustného chování; v případě, že žák je svědkem takového
chování, neprodleně tuto skutečnost ohlásí vychovateli
d) hlásit své příchody a odchody ve vychovatelně
oznamovat údaje a veškeré aktuální změny, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, informovat o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech a změnách, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání, u nezletilých žáků je oznámení výše
uvedených údajů povinností zákonných zástupců dodržovat zásady občanského
soužití, společenské normy slušného chování a zásady osobní hygieny
d) chránit zdraví své i zdraví ostatních osob; předcházet možnému poranění svému i
dalších osob; postižený, svědek úrazu, případně každý, kdo se o úrazu dozví, je
povinen to neprodleně hlásit vychovateli
e) neprodleně hlásit onemocnění vychovateli
f) řádně používat a šetřit zařízení DM (včetně spotřeby elektrické energie a vody) a
chránit je před poškozením, dbát na čistotu a pořádek v přiděleném pokoji a
společných prostorách DM a v jeho okolí a příp. závady neprodleně hlásit
g) pečovat o svěřený majetek školy v DM, s tímto majetkem, včetně vypůjčených
hudebních nástrojů a jiných předmětů školy, zacházet hospodárně a v souladu se
stanoveným účelem a zjištěné závady či ztrátu bezodkladně hlásit vychovateli
h) při příchodu do DM se přezout do domácí obuvi a boty si ukládat do botníku
i) uhradit způsobené škody na vybavení i majetku DM
j) při odchodu z pokoje uzavřít okna a pokoj v době své nepřítomnosti uzamknout
k) oznámit vychovateli nepřítomnost ve výuce
l) umožnit vstup do pokoje a kontrolu pedagogickým pracovníkům
m) uvolnit pokoj k dohodnutému datu (konec školního roku, mimořádné školní akce,
termín stanovený školou).
4.3 Nepřípustné chování v DM
4.3.1 V DM je nepřípustné:
a) projevovat jakékoliv vulgarity, nesnášenlivosti a ponižování, šikanu, rasismus a
netoleranci vůči komukoli, stejně jako propagovat násilí, fašismus a další politická
a extrémistická hnutí nebo těmto jevům nečinně přihlížet
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kouření v celém areálu a bezprostřední blízkosti
vnášení, požívání nebo distribuce alkoholických nápojů
vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
přicházet do DM pod vlivem alkoholických nápojů či omamných látek, přinášet do
DM věci nebezpečné pro zdraví a život
vyklánět se z oken a sedět na okenních parapetech
umožnit vstup do DM neoprávněným osobám
manipulování se zařízením DM bez pokynu kompetentního zaměstnance školy,
zejména je zakázáno přemisťovat nábytek, připevňovat na zeď plakáty a obrazy
bez souhlasu vychovatele, poškozovat nábytek a stěny vlastní výzdobou
ničit majetek a zařízení DM
zamykat se na pokojích, ve studovnách, učebnách a klubovnách
přechovávat na pokojích zvířata
manipulovat s otevřeným ohněm (zápalky, svíčky, orientální tyčinky, aromatické
lampičky apod.) a používat v pokojích tepelné spotřebiče (žehličky, varné konvice,
infrazářiče, pájky, ventilátory apod.).

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a pracovníkům
DM se vždy považují za závažné.
ČÁST V
PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ

5.1 Chování žáků
5.1.1 Vztahy mezi ubytovanými žáky a pracovníky DM jsou založeny na vzájemné důvěře,
respektu a vzájemné spolupráci.
5.1.2

Žáci dodržují normy společenského chování. Chovají se slušně a ukázněně, vzájemně
si pomáhají.

5.2 Pochvaly a jiná ocenění
5.2.1 Žákovi může být udělena pochvala nebo jiné ocenění za mimořádný projev
lidskosti, občanské iniciativy, záslužný nebo statečný čin apod.
5.2.2 Za vzorné chování a vzorné plnění povinností v DM může být žákovi udělena
pochvala:
a) pochvala skupinového vychovatele/vychovatelky
b) pochvala vedoucího vychovatele DM
c) věcná odměna.
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Kázeňská opatření

5.3.1 Podle závažnosti provinění proti VŘ DM mohou být žákovi uložena některá z těchto
kázeňských opatření:
a) napomenutí skupinového vychovatele
b) napomenutí vedoucího vychovatele DM
c) důtka
d) podmíněné vyloučení z ubytování v DM se zkušební lhůtou
e) vyloučení z ubytování v DM.
5.3.2 K uložení kázeňského opatření lze přistoupit i při jiném porušení povinností
stanovených VŘ DM než je uvedeno v kapitole 4.3. Tato porušení se posuzují
individuálně a s přihlédnutím k širším souvislostem. Kázeňské opatření lze uložit
kdykoli v průběhu školního roku. Uložení kázeňského opatření včetně jeho
zdůvodnění je prokazatelným způsobem sděleno žákovi, jeho zákonnému zástupci,
popřípadě osobě, která vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost.
5.3.3 Kázeňská opatření dle odstavce 5.3.1 písm. a), b) a c) uděluje vždy vedoucí
vychovatel DM, který zároveň předkládá návrh na kázeňská opatření dle uvedeného
odstavce písm. d) a e) řediteli školy.
5.3.4 Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
zákonem, VŘ DM nebo jiným vnitřním předpisem rozhodnout o podmíněném
vyloučení nebo o vyloučení žáka z DM.

Část VI
ORGANIZACE A PROVOZ DM
6.1 Příjezdy a odjezdy
6.1.1 DM zajišťuje ubytování žáků ve dnech školního vyučování, tj. od pondělí do pátku a
v den předcházející (zprav. neděle).
6.1.2 Příjezd do DM je možný v neděli od 15:00 hod., v poslední vyučovací den před dnem
pracovního klidu jsou žáci povinni opustit DM Lázeňská 3 (dále jen L3) do 16:00 hod.
6.1.3 Při odjezdu z DM se žáci nahlásí ve vychovatelně a sdělí vychovateli termín
plánovaného příjezdu do DM.
6.1.4 Nezletilým žákům jsou odjezdy zaznamenávány do průkazu ubytovaného žáka, který
s podpisem zákonného zástupce odevzdávají při návratu do DM ve vychovatelně.
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6.1.5 Při mimořádném odjezdu z DM uprostřed týdne je žák povinen nahlásit vychovateli
datum odjezdu a plánovaného příjezdu do DM.
6.1.6 Nezletilí žáci žádají o mimořádný odjezd z DM prostřednictvím zákonných zástupců,
žádost lze doručit e-mailem na adresu vedoucího DM.
6.1.7 Při návratu do DM je povinností každého žáka nahlásit příjezd ve vychovatelně.

6.2

Provoz a organizace v DM

6.2.1 Provozní doba DM je ve dnech školního vyučování, tj. od pondělí do pátku.
6.2.2 DM zajišťuje celodenní stravování ubytovaných žáků ve školní jídelně. Ke stravování
se plnoletí žáci přihlašují na základě vyplněné přihlášky u vedoucí školní jídelny.
Nezletilé žáky ke stravování přihlašují zákonní zástupci.
6.2.3 O víkendech je v provozu pouze DM Za Poříčskou branou 15, ve zdůvodněných
případech zde mohou ubytovaní žáci využít ubytování - víkendové ubytování není
nárokové.
6.2.4 Víkendový pobyt je umožněn na základě svolení vedoucího vychovatele nejpozději do
středy před daným víkendem.
6.2.5 Žádost nezletilých žáků o víkendový pobyt je opatřena souhlasem zákonného
zástupce.
6.2.6 Režim DM je stanoven pro všechny ubytované žáky – viz příloha č.1,
nedílnou součástí VŘ DM.

která je

6.2.7 Dobu přípravy na vyučování a osobního volna si stanovuje každý žák ve spolupráci
s vychovatelem, s ohledem na rozvrh vyučování a své studijní potřeby.
6.2.8 Žákům je umožněno v odůvodněných případech prodloužit přípravu na vyučování nad
rámec doby k tomu určené, výjimkou je hra na nástroj. Podmínkou je ohleduplnost ke
spolubydlícím a jejich souhlas. Pro skupinovou přípravu jsou určeny pouze
společenské místnosti DM.
6.2.9 V době od 24:00 hod. do 6:30 hod. platí pro všechny ubytované žáky noční klid, který
je bezpodmínečné dodržovat. Ve všední dny je noční klid pro neplnoleté žáky
stanoven od 22:00 hod., a proto ostatní ubytovaní žáci dodržují zvýšenou míru
ohleduplnosti.

Příspěvková organizace
telefon: 255 719 570

IČO: 61387339
e-mail: kjd@kjd.cz

DIČ: CZ 61387339
ID datové schránky zv7ac7i

KONZERVATOŘ A STŘEDNÍ ŠKOLA JANA DEYLA, příspěvková organizace
Praha 1 - Malá Strana, Maltézské náměstí 14, PSČ 118 44

www.kjd.cz

Noční klid je dobou určenou k spánku, je proto nutné ukončit hlučné aktivity,
spolubydlící nesmí být rušeni rozsvíceným světlem, používáním audiovizuální
techniky a mobilních telefonů, PC apod.
6.2.10 V době provozu školy žáci pro vstup do DM L3 využijí hlavní vchod budovy školy,
příchod a odchod vždy nahlašují ve vychovatelně.
Při příchodu do DM L3 v době mimo provoz hlavní budovy (22.00 hod. – 6.00 hod.)
se žáci ohlašují dveřním telefonem u vchodu do budovy L3.
Při příchodu do budovy DM Za Poříčskou branou 15 využívají žáci pro vstup do
budovy elektronický čip a svůj příchod a odchod rovněž nahlašují na recepci.

6.3

Pohyb žáků mimo školu a DM, vycházky

6.3.1 Při samostatném pohybu žáků mimo areál školy a DM neodpovídá škola za
bezpečnost žáků. Žáci mají povinnost dodržovat pravidla silničního provozu a
všechny zásady bezpečnosti.
6.3.2 Žádosti o vycházky podávají žáci ve vychovatelně nejpozději do 20:00 hod.
6.3.3 Samostatný pohyb neplnoletých žáků mimo areál školy je podmíněn souhlasem
zákonného zástupce. Neplnoletým žákům lze udělit vycházku do 21:00 hod.
Stanovený čas platí i pro příjezdy z domova.
6.3.4 Plnoletí žáci mají povoleny vycházky denně do 23.30 hod. Na vycházku mohou odejít
nejpozději do 22:00 hod.
6.3.5 Případné opoždění při návratu z vycházky žáci neprodleně telefonicky oznámí
vychovateli.
6.3.6 Výjimky z uvedených pravidel musí být schváleny vedoucím DM.
6.4 Návštěvy
6.4.1 Návštěvy cizích osob v DM nejsou povoleny. Výjimku z uvedeného tvoří zákonní
zástupci, kteří ohlašují svou návštěvu na vychovatelně. Na pokojích se zdržují po dobu
nezbytně nutnou.
6.4.2 Žáci se mohou po předchozím ohlášení ve vychovatelně navštěvovat na pokojích
v době od 8:00 hod. do 21:00 hod., plnoletí žáci do 22:00 hod. Při návštěvě musí být
dodržována pravidla společenského chování a návštěva musí být podmíněna
souhlasem spolubydlících.
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6.5 Zdravotní péče
6.5.1 Žáci mají povinnost hlásit každý úraz, onemocnění nebo návštěvu lékaře ve
vychovatelně.
6.5.2 V případě úrazu je žákovi zajištěna první pomoc, případně potřebné následné odborné
zdravotní ošetření. O úrazu je sepsán záznam. V případě nezletilého žáka jsou o úrazu
informováni zákonní zástupci.
6.5.3 V případě potřeby lékařského ošetření je kontaktován lékař. K ošetření nezletilého
žáka je nutný souhlas zákonného zástupce (viz formulář RD04-F02 Souhlas
zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením/vyšetřením).
6.5.4 Nemocní žáci jsou povinni v nejkratším možném termínu opustit DM za účelem
následné domácí péče. O trvání své nepřítomnosti informuje žák vychovatele.
6.5.5 Onemocnění v místě bydliště oznámí do DM zletilý žák nebo zákonný zástupce
nezletilého žáka nejpozději do 24 hodin.
6.5.6 Do DM žák přijíždí zdráv.
6.6 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
6.6.1 Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy
protipožární. Základní poučení o bezpečnostních předpisech poskytne při zahájení
pobytu v DM vedoucí vychovatel a sepíše o této skutečnosti prokazatelný záznam.
6.6.2 Prostory DM jsou orientačně náročné, a proto je třeba se pohybovat se zvýšenou
opatrností, po chodbách a schodištích neběhat. Zvláště nebezpečná místa jsou
označena žlutočernou páskou, zejména na začátku nebo konci schodiště, při sníženém
podhledu apod.
6.6.3 Žáci nesmí v DM používat elektrické spotřebiče, u kterých nelze písemným dokladem
prokázat, že u nich byla odborně ověřena nezávadnost jejich technického stavu.
V souladu s bezpečnostními předpisy je nezbytné provádět odborné ověřování 1x
ročně. Vzhledem k tomu, že jde o spotřebiče, které jsou soukromým vlastnictvím
žáků, hradí si žáci úkon odborného ověření z vlastních prostředků; doklad o
provedeném ověření technické nezávadnosti odborně způsobilou osobou předkládají
žáci k evidenci vychovatelům a odborným pracovníkům v rámci pravidelně
uskutečňovaných kontrol elektrospotřebičů školy. Žák si může odbornou prohlídku
zajistit sám nebo je možné využít pravidelné revize organizované školou, o kterých
škola žáka informuje v dostatečném předstihu.
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6.6.4 K přípravě jídel a nápojů slouží kuchyňské kouty, nikoliv pokoje. Při skladování
potravin v DM žák dodržuje hygienické předpisy, potraviny ukládá do chladniček
nebo potravinových skříněk.
6.6.5 Žáci jsou povinni hlásit každé poranění či úraz, ke kterému došlo při pobytu v DM.
Vychovatel zajišťuje odborné ošetření.
6.6.6 Žáci dbají zvýšené bezpečnosti při otevírání a zavírání oken.
6.7 Podmínky zacházení s vybavením DM
6.7.1 S vybavením DM zacházejí žáci šetrně, ohleduplně a v souladu s účelem, ke kterému
slouží. Žáci průběžně udržují svěřený pokoj v čistotě a pořádku, závady na pokoji či
ve společných prostorách hlásí neprodleně vychovateli. Náklady na opravy svévolně
poškozeného vybavení pokoje či společných prostor DM hradí žák, příp. zákonný
zástupce.
6.7.2 Na začátku pobytu převezme žák do osobního užívání pokoj včetně klíčů od pokoje.
V případě ztráty klíčů žák ohlásí tuto skutečnost vychovateli. Žákům je zakázáno
pořizovat duplikáty klíčů.
6.7.3 Cenné věci a hudební nástroje musí žáci zajistit proti odcizení, a to uzamčením
pokoje, skříně, příp. využitím trezoru ve vychovatelně. Nedoporučuje se nechávat
osobní věci volně ve společných prostorách DM.

Část VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dnem od 1.9.2021.
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Příloha VŘ č. 1
Režim dne DM Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
čas
6:30
6:30 - 7:00
7:00 - 7:30
7:45 - 17:45
8:00 - 21:00

9:00 - 9:20
9:25 - 9:40
11:45 - 13:45
15:00 - 21:00
15:15 - 15:40
18:00 - 18:30
19:00 - 21:00
do 20:00

20:30
21:00
21:30
do 22:00
22:00
23:30
24:00 - 6:30

pondělí až pátek
sobota, neděle
budíček
osobní hygiena, úklid, příprava na vyučování
snídaně
vyučování podle rozvrhu
doba určená k samostudiu, zájmové činnosti,
osobnímu volnu v závislosti na organizaci
výuky
kontrola pořádku na pokojích
svačina
oběd
příjezdy ubytovaných žáků
svačina
večeře
doba určená k samostudiu, zájmové činnosti,
případně osobnímu volnu
nahlášení vycházek
ukončení přípravy na vyučování ve třídách
školní budovy
ukončení hry na hudební nástroje, nahlášení
prodloužené přípravy na vyučování
návrat neplnoletých žáků z vycházek
příprava neplnoletých žáků na noční klid,
osobní hygiena
návrat plnoletých žáků bez nahlášených
vycházek do DM.
noční klid neplnoletých žáků
návrat plnoletých žáků z vycházek
noční klid
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