Informace
pro žáky 1. ročníků přihlášených k ubytování v domově mládeže
SUPŠ Bechyně, Písecká 365, 39165 Bechyně
Ubytování žáků řeší vyhláška MŠMT ČR o domovech mládeže č. 108/2005 Sb. Žáci se v domově mládeže též
stravují, výjimku povoluje ředitel školy po předložení lékařské zprávy.
Cena stravy: 80,- Kč za den (cena je upravována podle vývoje cen potravin)
- podrobné informace týkající se školního stravování obsahuje vnitřní řád školní jídelny.
Cena ubytování: 1100,- Kč za každý započatý měsíc
Od šk. r. 2013/14 je inkasována záloha za stravu a ubytování během studia (ubytovaní 2.700,- Kč) Inkaso proběhne
v měsíci srpnu a záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže.
Částka za stravu a ubytování je inkasována k 15. dni v měsíci v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. a
vyhláškou č. 107/2005 Sb., z bankovního konta zákonného zástupce žáka, a to na základě jeho svolení k inkasu
účtované částky.
Žádáme Vás proto o potvrzení svoleník volitelnému inkasu ve prospěch našeho účtu na přiložené návratce nebo na
jiném dokladu příslušného peněžního ústavu. Nelze inkasovat z podnikatelského účtu.
V případě nepotvrzené platby nebude zajištěno stravování. Opakované nedodržení platebního termínu může
být důvodem k ukončení pobytu v DM.
O víkendech je možno zůstávat v domově mládeže. Žáci si hradí provozní náklady víkendového provozu.
Zahraniční studenti částkou 500,- Kč za daný měsíc, čeští studenti 50,- Kč za víkendový den. Náhrada provozních
nákladů u českých studentů se neplatí v případě školních akcí.
Zájemci se musí včas nahlásit u vychovatele.
Pokud zůstane o víkendu v DM alespoň 25 přihlášených strávníků, bude se vařit.
V DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče, ovšem pouze po předložení potvrzení o odborné
revizi spotřebiče (nutné je „kulaté razítko“). Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM
vlastní elektrospotřebič užívat! Domov mládež se na začátku šk. roku pokusí zorganizovat návštěvu revizního technika k
provedení hromadné revize. Tato revize je zpoplatněna a studenti jí hradí v hotovosti.
Za užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče účtujeme 20,- Kč měsíčně. Příslušná částka bude v lednu, dubnu a
červnu připočtena k poplatku za stravu a ubytování. Nelze užívat spotřebiče s vysokým příkonem (ponorný vařič, vlastní
žehličku, varné konvice, toaster, sendvičovač, apod.).
Žáci potřebují:

- 4 fotografie 3 x 4 cm (2 škola, 2 DM),
- domácí obuv,
- froté prostěradlo,
- věci osobní potřeby, toaletní papír
- ramínka na šaty,
- visací zámek.

Důležité upozornění:
Nezapomeňte si vzít své léky, které užíváte při dlouhodobých zdravotních problémech.
Nezapomeňte si vzít léky, které užíváte při momentálních indispozicích.
Nezapomeňte na finanční rezervu, kterou musíte mít k dispozici v případech nutné návštěvy lékaře.
Přihlášky do DM odešlete zpět do 5. června 2019.
Odepíšeme pouze v případě, že Vaše dítě nebude do DM přijato.
Upozorňujeme rodiče, že v den nástupu do DM není pro studenty zajištěné stravování.
Domov mládeže se otevírá v neděli 1. 9. 2019 v 15.00 hodin.

V Bechyni 30. 9. 2018

Mgr. Otakar Novák
ředitel SUPŠ Bechyně

Výtah z vnitřního řádu domova mládeže při SUPŠ v Bechyni
Vnitřní řád DM vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání („školský zákon“) a z vyhlášky MŠMT 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Pokud chce být
žák v DM ubytován, musí se řídit platnými zákony a tímto řádem.
Řízení domova:
Domov mládeže řídí ředitel SUPŠ. Odpovídá za výchovnou i vzdělávací činnost domova. Vydává vnitřní řád i režim dne
DM. K řešení výchovných otázek zřizuje jako poradní orgán pedagogickou radu.
Provoz domova:
DM je v provozu po celý školní rok, kromě období vánočních, jarních a hlavních školních prázdnin. DM se v příjezdový den
(většinou neděle) otevírá v 17,00, v den odjezdu (většinou pátek) se DM uzavírá v 14,00.
Na ubytování a stravování v DM si žáci přispívají.
O výši měsíční úhrady za ubytování v DM rozhoduje ředitel v návaznosti na vyhlášku MŠMT.
Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Je-li žák v DM
ubytován jen část měsíce z důvodů organizace školního roku (vydává MŠMT), úplata se mu přiměřeně sníží.
Od šk. r. 2013/14 je inkasována záloha za stravu a ubytování během studia (ubytovaní 2.700,- Kč). Inkaso proběhne
v průběhu měsíce srpna.Záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže.
Částka za ubytování a stravu za každý započatý měsíc je inkasována k 15. dni v měsíci v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb.a
vyhláškou č. 107/2005 Sb.,z bankovního konta zákonného zástupce žáka, a to na základě jeho svolení k inkasu účtované částky.
V případě nepotvrzené platby nebude zajištěno stravování. Opakované nedodržení platebního termínu může být
důvodem k ukončení pobytu v DM.
V případě odchodu žáka z DM se částka za ubytování nevrací, stravu je možné odhlásit.
Podmínkou ubytování žáka v DM je celodenní stravování v jídelně DM. Výjimky ze stravování po dohodě se zákonným zástupce
žáka povoluje ředitel.
Podrobné informace o školním stravování jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní jídelny.
O víkendech je možno zůstávat v domově mládeže. Žáci si hradí provozní náklady víkendového provozu. Zahraniční studenti
částkou 500,- Kč za daný měsíc, čeští studenti 50,- Kč za víkendový den. Náhrada provozních nákladů u českých studentů se
neplatí v případě školních akcí.
Pokud je stav žáků stravujících se přes víkend v DM pod 25, nebude v provozu jídelna DM a žáci se stravují z vlastních zdrojů.
Žáci mají právo
a) na služby DM podle ustanovení školského zákona
b) na využívání všech prostor a veškerého vybavení domova mládeže určeného pro žáky
c) na informace o průběhu a hodnocení jejich pobytu
d) zakládat v rámci domova mládeže samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se
obracet na ředitele
e) na informace a poradenskou pomoc domova mládeže nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se výchovy
podle tohoto zákona
Práva pod písmeny c) a e) mají také rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
Žáci jsou povinni
a) řádně se dostavovat do domova mládeže
b) dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny domova mládeže k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků domova mládeže vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem DM
d) zúčastňovat se v plném rozsahu školního vyučování - v době jeho trvání žák nesmí zůstat bez omluvy v DM
Zletilí žáci jsou dále povinni
a) informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh pobytu v domově mládeže
b) dokládat důvody své nepřítomnosti v DM v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem
c) oznamovat DM údaje, které jsou podstatné pro průběh pobytu nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby se žák dostavoval řádně do DM
b) na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se pobytu žáka v DM
c) informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh pobytu
d) omlouvat nepřítomnost žáka v DM v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem
e) oznamovat DM údaje, které jsou podstatné pro průběh pobytu nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
DM zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při pobytu a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví. DM je při poskytování služeb povinen přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku společensky nežádoucích jevů. V případě objevení společensky nežádoucích jevů bude DM
informovat o dané situaci rodiče. Budou pozváni k projednání dalšího postupu a informováni o nezbytných sankcích vůči žákovi – teď
a i v případě dalšího pokračování v nežádoucí činnosti. V případě výskytu psychotropních látek platí oznamovací povinnost policii.






Výjimky pro žáky starší 18 let obsahuje Dodatek 2) k vnitřnímu řádu DM.
Škody způsobené ubytovaným žákem hradí ve shodě s platnými právními normami jeho zákonný zástupce.
Přijetí do DM není nárokové. Přihlášku do DM podávají zákonní zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý,
řediteli v termínu jím stanoveném. Přihláška platí pouze na jeden školní rok.
Řád DM může být podle pedagogických i provozních potřeb doplněn.
Mgr. Otakar Novák, ředitel SUPŠ Bechyně

Vnitřní řád domova mládeže při SUPŠ v Bechyni
Vnitřní řád domova mládeže (dále DM) vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. („školský zákon“) a z vyhlášky MŠMT
108/2005, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Pokud chce být žák v DM ubytován,
musí se řídit platnými zákony a tímto řádem.
Řízení domova
Domov mládeže řídí ředitel. Odpovídá za výchovnou i vzdělávací činnost domova. Vydává vnitřní řád i režim dne DM.
K řešení výchovných otázek zřizuje jako poradní orgán pedagogickou radu.
Provoz domova
 Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování.
 DM je v provozu po celý školní rok, kromě období vánočních, jarních a hlavních školních prázdnin. V příjezdový den (většinou
neděle) se otevírá v 17,00, v den odjezdu (většinou pátek) se uzavírá v 14,00.
 O víkendech je možno zůstávat v domově mládeže. Žáci si hradí provozní náklady víkendového provozu. Zahraniční studenti
částkou 500,- Kč za daný měsíc, čeští studenti 50,- Kč za víkendový den. Náhrada provozních nákladů u českých studentů se
neplatí v případě školních akcí.
 Na ubytování a stravování v DM si žáci přispívají. O výši měsíční úhrady za ubytování v DM rozhoduje ředitel v návaznosti
na vyhlášku MŠMT.
 Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Je-li žák v DM ubytován
jen část měsíce z důvodů organizace školního roku (vydává MŠM ), stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po
které je ubytován.
 Od šk. r. 2013/14 je inkasována záloha za stravu a ubytování během studia (ubytovaní 2.700,- Kč) Inkaso proběhne v měsíci
srpnu a záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže
 Částka za ubytování a stravu za každý započatý měsíc je inkasována k 15. dni v měsíci v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb.
avyhláškou č. 107/2005 Sb.,z bankovního konta zákonného zástupce žáka. V případě odchodu žáka z DM se částka za ubytování
nevrací, stravu je možné odhlásit.
 V případě nepotvrzené platby nebude zajištěno stravování. Opakované nedodržení platebního termínu může být důvodem
k ukončení pobytu v DM.
 Podmínkou ubytování žáka v DM je celodenní stravování v jídelně DM. Výjimky ze stravování po dohodě se zákonným
zástupcem žáka povoluje ředitel.
 Pokud je stav žáků stravujících se přes víkend v DM pod 25, nebude v provozu jídelna DM a žáci se stravují z vlastních zdrojů.
 V DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče, ovšem pouze po předložení potvrzení o odborné revizi spotřebiče
(nutné je „kulaté razítko“). Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM vlastní elektrospotřebič užívat!
Domov mládež se na začátku šk. roku pokusí zorganizovat návštěvu revizního technika k provedení hromadné revize. Tato revize
je zpoplatněna a studenti jí platí v hotovosti.
 Za užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče účtujeme 20,- Kč měsíčně. Příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu
připočtena k poplatku za stravu a ubytování. Nelze užívat spotřebiče s vysokým příkonem (ponorný vařič, vlastní žehličku, varné
konvice, toaster, sendvičovač, apod.).
Práva ubytovaných žáků
 používat veškeré zařízení v DM určené pro žáky
 užívat WiFi síť zdarma.Není možno nárokovat kvalitu připojení
 požadovat základní vybavení pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla vždy po 14 dnech nepřetržitého užívání, při změně
obsazení lůžka nebo při výskytu infekční nemoci
 se souhlasem vedení DM, po předložení potvrzení o odborné revizi elektrospotřebiče a po uhrazení příslušného poplatku užívat
vlastní PC, notebooky, CD přehrávače, apod.
 přijímat návštěvy v hale DM do 18,30 hod.
 požádat v souladu s režimem vycházek příslušného vychovatele o udělení vycházky kterýkoliv den v týdnu
 odjíždět z DM během týdne - pouze (v případě odjezdu domů) s předběžným písemným svolením rodičů s konkrétním datem a
s podepsáním převzetí veškeré odpovědnosti za své děti (neplatí pro žáky starší 18 let)
 podílet se na organizaci sportovní, kulturní a společenské činnosti, zúčastňovat se zájmové činnosti.
 volit a být volen do žákovské samosprávy, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele
 podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM řediteli, vychovateli nebo žákovské samosprávě
se stížnostmi se obracet na skupinového vychovatele nebo ředitele
 získat informace a poradenskou pomoc DM nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se výchovy
Povinnosti ubytovaných žáků
 znát a dodržovat vnitřní řád DM a řídit se pokyny zaměstnanců DM
 dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví vlastního i spolubydlících a dodržovat protipožární předpisy
 po příjezdu do DM se ihned nahlásit vychovateli ve službě, nebo službě na vrátnici
 hlásit ihned každé onemocnění nebo poranění vychovateli a řídit se jeho pokyny
- pokud trvá nemoc déle než dva dny, žáci odjíždějí domů
- pokud žák zůstává nemocný v DM (do 2 dnů), dodržuje léčebný režim
 šetřit zařízení DM, energií, vodou a potravinami, ukládat potraviny podléhající zkáze do ledničky
 hlásit okamžitě závady zjištěné na inventáři a zařízení, všechny škody, které žák způsobí ať záměrem či nedbalostí, musí být
žákem uhrazeny
 dbát na osobní hygienu, udržovat pořádek a čistotu ve věcech osobních, na pokoji i ve společných prostorách
 dodržovat zásady slušného chování, chodit přiměřeně a čistě oblečen, používat noční oblečení, respektovat intimní soukromí
ostatních spolubydlících
 při vstupu do DM se přezout do domácí obuvi










v průběhu celého dne zamykat pokoj (v případě ztráty klíče žák hradí nový - 100,- Kč)
jakýkoliv odchod z DM po 18.30 h a návrat si nechat potvrdit do výjezdové legitimace od příslušného vychovatele
přicházet do DM včas, střízlivý a řádně upraven
opuštění Bechyně v době volného času pouze po předložení písemného souhlasu rodičů
svědomitě se připravovat na vyučování
ukládat peněžní částky vyšší než 100,- Kč do pokladny na vychovatelně nebo do centrálního trezoru
pro používání vlastního elektrospotřebiče předložit potvrzení o jeho odborné revizi a uhradit poplatek za jeho užívání
zúčastňovat se v plném rozsahu školního vyučování - v době jeho trvání žák nesmí zůstat bez omluvy v DM

Je zakázáno

 ve svém chování uplatňovat projevy šikany, kyberšikany, rasismu i jiného ponižování, také nevhodné fyzické kontakty sexuálního
charakteru
 přechovávat, držet, distribuovat, zneužívat návykové látky a pěstovat rostliny, ze kterých se vyrábějí - rozumí se alkohol,
psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivňovat psychiku člověka, jeho rozpoznávací schopnosti a sociální chování
- při porušení uhradí žák případné náklady spojené s vyšetřením případu a odstraněním škod
- u psychotropních látek platí oznamovací povinnost policii
 kouření ve všech prostorách DM i jeho okolí, zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety a vodní dýmky
 přechovávání zbraní, nábojů, výbušnin, chemikálií a provádět jakékoliv chemické pokusy
 poškozovat zařízení DM a provádět jakékoli opravy a manipulace na elektrorozvodném, televizním či rozhlasovém zařízení
a ústředním topení
 poškozovat hasicí přístroje a hydranty, manipulovat s nimi a odstraňovat z nich informační nápisy
 vynášet z DM veškeré zařízení či vybavení DM a z jídelny nádobí a příbory
 přemísťovat inventář DM bez vědomí vychovatele
 vynášet z jídelny DM jídlo pro žáky v DM neubytované
 přechovávat zvířata
 používat elektrospotřebiče, které nemají potvrzení o odborné revizi, zvláště pak vlastní žehličku, varné konvice, toaster,
sendvičovač, televizorapod.
 rušit noční klid
 hrát hazardní hry
 jezdit na kolečkových bruslích a skateboardu v prostorách DM
 parkování všech druhů vozidel v prostorách DM - kromě kol. Používání jízdního kola je možné jedině s písemným souhlasem
rodičů nebo zákonného zástupce a s vybavením pro cyklisty podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
 navštěvovat pokoje, kde jsou ubytováni žáci opačného pohlaví
 zvát na pokoje spolužáky či kamarády v DM neubytované
 vyklánění a pokřikování z oken a balkónů a přelézání přes balkóny
 koupání a bruslení ve volné přírodě
 v odpoledních a večerních hodinách opouštět DM, pokud se žák ten den nezúčastnil školního vyučování

Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení
žáka z DM, vyloučení žáka z DM a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel, vedoucí nebo skupinový vychovatel.
Ředitel DM může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem
rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka z DM. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností
stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení. V případě ukončení ubytování v DM
může ředitel žáka ponechat v DM po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování. Pokud se žák dopustí v této době
dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel pobyt okamžitě. Ubytování v DM ukončuje ředitel na návrh vychovatele
po projednání v pedagogické radě a žákovské samosprávě.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům DM se vždy považují za závažné zaviněné porušení
povinností stanovených tímto zákonem.

Kázeňská opatření
- napomenutí vychovatele
- důtka vychovatele
- důtka ředitele školy
- podmínečné vyloučení z DM
- vyloučení z DM
Výjimky pro žáky starší 18 let obsahuje Dodatek 2) k vnitřnímu řádu DM.
Škody způsobené ubytovaným žákem hradí ve shodě s platnými právními normami jeho zákonný zástupce.
V případě objevení společensky nežádoucích jevů bude DM informovat o dané situaci rodiče. Budou pozváni k projednání dalšího
postupu a informováni o nezbytných sankcích vůči žákovi – teď a i v případě dalšího pokračování v nežádoucí činnosti.
Přijetí do DM není nárokové.
Zletilí žáci přicházející do DM z jiných škol, budou přijati na základě smluvních podmínek.
Přihlášku do DM podávají zákonní zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý řediteli v termínu jím stanoveném. Přihláška platí pouze
na jeden školní rok.
Řád DM může být podle pedagogických i provozních potřeb doplněn.
- pochvala vychovatele
- pochvala ředitele školy
- jiné ocenění – věcný dar

Mgr. Otakar Novák, ředitel SUPŠ Bechyně

V Bechyni 31. 8. 2018

Dodatek 1)

Provádění řádu domova mládeže
Ubytování a ukončení ubytování žáků v DM
O umístění žáka se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Termín pro podání
přihlášky do domova mládeže stanoví ředitel. Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nebo zletilého žáka o umístění
nebo neumístění žáka do DM.
Ředitel při umisťování žáka do domova mládeže přihlíží k:
- vzdálenosti místa bydliště
- dopravní obslužnosti z místa bydliště
- sociálním poměrům
- zdravotnímu stavu
- chování žáka v DM v minulém školním roce
Během školního roku ukončí ředitel žákovi pobyt v DM pokud:
- o to písemně požádá zákonný zástupce nebo zletilý žák
- žák přestal být žákem školy
- žákovi bylo povoleno přerušení studia
- žák byl vyloučen z DM
Termín podání přihlášky do DM stanoví ředitel a žáka nebo zákonného zástupce o něm uvědomí. Následně také
písemně vyrozumí pouze o nepřijet do DM.

Režim dne
6,30
6,30 – 7,30
8,00
11,30 – 13,30
17,15 – 18,15
do 18,30
18,30 – 19,00
19,00 – 21,00
do 21,30
21,00
22,00

budíček, hlášení nemocných vychovateli, hygiena, úklid
snídaně
kontrola úklidu
oběd
večeře
volný čas
kontrola přítomnosti – žáci jsou na svých pokojích
studijní klid
ukončení zájmové činnosti na klubovnách, odpojení sítě Wi-fi, žáci jsou na svých pokojích
příprava na večerku
večerka

Organizace výchovné činnosti
Základní jednotkou je výchovná skupina (VS). Naplňuje se v počtu min. 20 a max. 30 žáků. V odůvodněných případech může
ředitel zvýšit počet žáků ve VS až o 4.

Studijní klid
Na pavilonu musí být v době studijního klidu (19 - 21 hodin) naprostý klid, aby se všichni mohli připravovat na vyučování. Žáci
se zdržují na svých pokojích, po dohodě s vychovatelem případně i na klubovně nebo v jiných společných prostorách. Během
studijního klidu platí zákaz pouštění rádií, hraní na hudební nástroje, sprchování. Studijní doba je pro žáky 1. a 2. ročníků povinná.
Za adekvátní náhradu studijní doby lze považovat návštěvu kroužků pořádaných školou a výtvarné a vzdělávací aktivity v ZUŠ,
případně i v KD. Službu konající vychovatelé budou požadovat potvrzení účasti žáka v konkrétní den a hodinu od vedoucího
kroužku nebo pořadatele kulturní akce. Při zájmové činnosti ve večerních hodinách (sport, kultura, televize, vycházky,…) se
studijní doba nahrazuje. Nahrazování studijní doby není možné v době trvání uděleného trestu. Výjimku uděluje skupinový
vychovatel. Žáci 3. a 4. ročníků studijní dobu nahrazovat nemusí. Může se tak učinit na přání rodičů či třídního učitele.

Zásady pořádku a čistoty osobní i svého okolí
- osobní hygiena
- ranní větrání, úprava lůžka a úklid pokoje
- před odchodem z DM žáci ve svém pokoji zavřou okna, odpojí ze sítě elektrospotřebiče a zhasnou, pokoj uzamknou
- udržování pořádku a čistoty ve věcech osobních, na pokoji i ve společných prostorách během celého dne
- ukládání oblečení do skříní s věšáky, bot do botníku v botárně opatřeného zámkem
- při vstupu do DM se žák přezouvá do domácí obuvi, v jídelně se žáci přezouvat nemusí

Úklid
- úklid je dokončen do 8 hodin, i když vyučování začíná později
- provádí se i na pokoji, kde zůstává nemocný

- hodnotí se barevným rozlišením a výsledky se uvádějí na bodovací tabulky na patrech
- červená - v pořádku
- modrá - určité nedostatky - viz. bodovací sešit
- jednou týdně se provádí velký úklid, ukončen a připraven ke kontrole je nejpozději v 18,30
- služba na patře - každý den vynáší pytel (separovaný odpad) do 18,30
- na pokyn vychovatele uklidí kuchyňku, klubovnu, botárnu a posbírá odpadky v okolí pavilonu

Volný čas
- denně do 18,30
- výjimkou je vychovatelem potvrzená zájmová činnost nebo vycházka
- nedělní příchod z vycházky do DM nejpozději ve 21,30

Vycházky
Udělují se v návaznosti na chování, plnění povinností, bodování úklidu, případně po dohodě s rodiči. Vycházky i ostatní zájmovou
činnost povoluje vychovatel sloužící na příslušném patře. O víkendu je možné si vyžádat vycházku již ráno, je ale nutné se do DM
dostavit k průběžné domluvené kontrole, pak může vycházka pokračovat. O udělení víkendové vycházky rozhoduje vychovatel ve
službě.
- žácido 15 let vycházky nemají
- žáci 1. roč. mají 1 vycházku týdně do 21,30 hod. kterýkoliv den
- žáci 2. roč. mohou mít 2 vycházky týdně do 21,30 hod. kterýkoliv den
- žáci 3. - 4. roč. mohou mít vycházku do 21,30 hod. každý den
- žáci starší 18 let mohou mít vycházku do 22,00 hod. každý den
- v neděli jsou vycházky pro všechny žáky pouze do 21,30

Případné výjimky uděluje pedagogická rada.

Výjezdy z DM
- žáci, kteří mají zájem zůstat v DM na víkend, se nahlásí osobně vychovateli
- do DM se žáci po příjezdu z víkendu dostaví nejpozději ve 21.30 hod., osobně se nahlásí vychovateli ve službě
- při víkendovém pobytu v DM je možný výjezd pouze s písemným svolením zákonného zástupce.
- během týdne - pouze v případě odjezdu domů, pouze s předběžným písemným svolením rodičů s konkrétním datem a
s podepsáním převzetí veškeré odpovědnosti za své děti, (neplatí pro žáky starší 18 let)

Večerka
- vyhlašuje se v 22,00 hodin
- po dohodě s vychovatelem v noční službě může být večerka prodloužena - žák má rozestláno, po osobní hygieně
a neruší noční klid – studium, sledování televize
- žáci vracející se z vycházek, kina nebo jiných akcí se chovají tak, aby večerku nerušili

Návštěvy žáků - nejpozději do 18,30 v hale DM
Vstup do ubytovacích prostor je povolen pouze rodičům - s vědomím vychovatele. Pobyt žáků školy neubytovaných v DM v
společných prostorách DM (např. klubovna) povoluje službukonající vychovatel.
Nejsou povolené návštěvy na pokojích žáků rozdílného pohlaví - zájemce si nechá dotyčného zavolat vychovatelem.
Provoz jídelny
- jídlo se vydává v určených termínech, domáhat se výdeje před či po určených časech je bezpředmětné
- výjimky jsou možné pouze po dohodě vychovatele s kuchařkami
- 15 minut po ukončení oběda a večeře se jídelna zamyká

Nemocní v DM
Před odchodem k lékaři se žáci nahlásí vychovateli, po odchodu z ordinace jdou ihned vyrozumět třídního učitele (případně
ředitele či jeho zástupce) a při příchodu do DM s rozhodnutím lékaře seznámí vychovatele.

Dodatek 2)

Výjimky pro žáky starší 18 let
Přestože je žákům více než 18 let, jsou ubytováni v středoškolském zařízení. Proto i pro ně platí ustanovení řádu
DM v plném rozsahu, doplněno pouze o několik úprav.
- studijní doba není povinná, není však přípustné jakýmkoliv způsobem rušit studijní klid ostatních žáků
- vycházka může být každý den do 22,00 hod (v neděli do 21,30), je nutné o ni požádat vychovatele - po návratu je nutné
dodržovat noční klid
- nárok na výjezd má žák, má-li splněné základní povinnosti v DM a nemá udělený zákaz vycházek
- osobně předem nahlásí noční nepřítomnost v DM.
- plnoletí žáci si mohou vzít jeden „výjezd“ za týden
- na mimořádné výjezdy v týdnu není třeba mít potvrzení rodičů
- osobní volno o víkendu - v případě celodenní nepřítomnosti v DM je nutné se dohodnout s vychovatelem ve službě
(akce školy, ZUŠ, celodenní turistika, návštěva jiného města, apod.)

Zletilí žáci jsou dále povinni
a) informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh pobytu v domově mládeže
b) omluvit včas a řádně svoji nepřítomnost
c) oznamovat DM údaje, které jsou podstatné pro průběh pobytu nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

Upozornění:
V případě, že ubytovaný žák nedodržuje ustanovení řádu DM, mohou mu být tyto výjimky odebrány.

Dodatek 3)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zásady bezpečného chování v areálu DM
DM zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při pobytu a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví. DM je při poskytování služeb povinen přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky
pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku společensky nežádoucích jevů.

Je nutné
- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví vlastního i ostatních
- dodržovat hlavní zásady hygieny a ochrany zdraví, při výskytu nemoci nebo úrazu žáků v DM
- hlásit ihned každé onemocnění a poranění své nebo jiné osoby vychovateli a řídit se jeho pokyny
- požadovat výměnu ložního prádla při změně obsazení lůžka nebo při výskytu infekční nemoci
- znát zásady první pomoci
- nepoškozovat hasicí přístroje a hydranty, nemanipulovat s nimi a neodstraňovat z nich informační nápisy
- správně postupovat při vzniku požáru (vizDodatek 5)- Požární poplachové směrnice)
- znát únikové cesty z ohroženého prostoru a jejich použití (vizDodatek 6) - Evakuační plán)
Veškeré prostory domova mládeže:
- nahlásit okamžité závady zjištěné na zařízení DM
- upozornit na všechny nedostatky nebezpečné žákům a zaměstnancům i celkovému provozu DM
- neprovádět opravy a manipulace na elektrorozvodném, televizním nebo rozhlasovém zařízení a ústředním topení
- pozor při otevírání dveří
- opatrná chůze po mokré podlaze, v případě polití je nutné závadu ihned odstranit
- zákaz jízdy na kolečkových bruslích a skateboardu
- zákaz přechovávání zvířat
Pokoje a příslušenství:
- vyklánění a pokřikování z oken, balkónů a přelézání přes balkóny
- pozor při manipulaci s okny
Schody a schodiště:
- vhodná a nepoškozená obuv
- zákaz běhání
- zákaz jízdy po zábradlí
Herna DM, keramická dílna, kuchyňky, počítačová učebna, posilovna, místnost DVD:
- podmínkou vstupu do klubovny je individuální proškolení příslušným vychovatelem
- dodržování všech zásad bezpečnosti práce v dané místnosti
- před odchodem vypnout a zkontrolovat použité elektrospotřebiče
- zavřít okna
- zhasnout
Jídelna:
- pozor při přenášení podnosu s jídlem
- při znečištění podlahy jídlem, vodou ihned setřít
Vycházky:
- dbát na dopravní kázeň na veřejných komunikacích
- opuštění Bechyně v době volného času nahlásit předem vychovateli
- návrat do DM včas a ve střízlivém stavu
Sport:
- koupání a bruslení ve volné přírodě
Vlastní elektrospotřebiče:
- používání vlastních elektrospotřebičů pouze po předložení potvrzení o odborné revizi spotřebiče
- zákaz používání ponorného vařiče, vlastní žehličky, kulmy, varné konvice, toasteru, sendvičovače apod.

Dodatek 4)

Návykové látky v domově mládeže
Všem žákům je zakázáno návykové látky prostorách DM užívat, do DM přinášet, manipulovat s nimi a do DM pod jejich
vlivem přicházet. To neplatí pro případy, kdy žák užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven
zdravotnickým zařízením a má k tomu příslušné lékařské potvrzení.
Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku
člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
Manipulací pro účely řádu DM se rozumí přinášení, přechovávání, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření.
Požívání návykových látek je v České republice považováno za nebezpečné a nemravné chování. Každý, kdo se ho dopouští,
má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany.
(1) V případě, kdy se DM o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci (§ 7, odst. 1
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně).
(2) V případě, že se DM o takovém chování dozví, je nucen splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní
ochrany (§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně).
(3) V případě, že se DM hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení
omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 trestního zákona, je povinenv takovém případě na základě ustanovení
§ 167 trestního zákona takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou nebo psychotropní látku, v prostorách DM nebo v případě
přechovávání nebo šíření takové látky žákem bude DM postupovat stejně jako v bodě (3),
protože pracovníci DM nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat. Učiní tak zejména proto, že DM je výchovně vzdělávací zařízení
a jeho povinností je chránit děti a mládež před nežádoucími společenskými jevy.

V případě porušení výše zmíněných ustanovení budou udělena následující kázeňská
opatření
- kouření ve vnitřních a vnějších prostorech DM
- příchod do DM pod vlivem alkoholu
- přinesení alkoholu do DM a držení alkoholu na pokojích
- příchod do DM pod vlivem návykové látky
- manipulace s návykovými látkami v DM

napomenutí vychovatele
napomenutí vychovatele
důtka vychovatele
důtka ředitele
podmínečné vyloučení z DM, případně vyloučení z DM
podle míry provinění

Pokud již má žák udělené nějaké kázeňské opatření, bude uděleno opatření o stupeň vyšší.
Z hlediska právní jistoty si žáci si musí být vědomi, že pokud se nebudou chovat podle práva (řádu DM), bude možno jejich jednání
sankcionovat. Rodiče budou informováni bez ohledu na nezletilost či zletilost žáků. To vše pro posílení legitimního nároku rodičů na
podání závažných informací a také vědomí, že DM problémy spojené s návykovými látkami věcně a objektivně na základě platného
práva v ČR řeší, a tím chrání jejich děti před vlivem návykových látek v prostředí DM.
V souladu s uvedenými sankcemi je třeba zdůraznit, že každý žák, kterému byla sankce uložena, má právo na pomoc ze
strany všech zainteresovaných subjektů (DM, škola, orgán sociálně právní ochrany dítěte,
lékařské zařízení apod.). DM může při této pomoci učinit opatření, která žákoviuvedenou pomoc zjednoduší v rámci vyváženého
přístupu (informace na koho se v případě potřeby obrátit apod.).

Dodatek 5)

Požární poplachové směrnice
domova mládeže SUPŠ Bechyně (Písecká 365, Bechyně, 391 65)
tel. č. 381 211 035
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám ihned uhasit, je povinen tak neprodleně učinit. Není-li to možné, je povinen
neodkladně vyhlásit požární poplach a vznik požáru ohlásit nejbližší veřejné ohlašovně požáru. Dále je povinen provést nutná
opatření pro záchranu ohrožených osob a k zamezení šíření požáru. Není-li schopen požár ohlásit, je povinen zabezpečit jeho
ohlášení. Totéž se týká i vyhlášení požárního poplachu.

Vznik požáru se ohlašuje Veřejné ohlašovně požáru (Hasičskému záchrannému sboru) v Bechyni na
státní telefonní číslo

150

1. Požár se vyhlašuje hlášením do rozhlasu DM nebo voláním „HOŘÍ“.
2. Členové požární hlídky při vyhlášení poplachu přeruší práci a shromáždí se v hale DM.
3. Ostatní zaměstnanci při vyhlášení poplachu přeruší práci, postupují v souladu s evakuačním plánem a řídí se pokyny
vedoucího zásahu HZS, vedoucího požární hlídky nebo vedoucího pracoviště.
4. Vedoucí pracoviště je povinen neprodleně oznámit vznik požáru Policii ČR v Bechyni.

5. Důležitá telefonní čísla:

lékařská pohotovost Bechyně

381 211 048

policie ČR Bechyně

974 238 750

městská policie Bechyně

725 575 260, 725 575 261

lékařská pohotovost Tábor

381 231 104

lékařská pohotovost Týn nad Vltavou

385 722 222

6. Telefonní čísla tísňového volání
hasiči

150

rychlá záchranná pomoc

155

policie ČR

158

Integrovaný záchranný systém

112

Dodatek 6)

Požární evakuační plán
Evakuační plán domova mládeže SUPŠ Bechyně je zpracován na základě paragrafu 33, vyhlášky č. 246/2001 Sb. Upravuje
postup při evakuaci osob a materiálu z objektu, který byl zasažen nebo ohrožen požárem.

Organizace evakuace:
- evakuaci organizují vychovatelé ve službě
- v případě provozu domova mládeže v době, kdy nejsou přítomni žáci a tedy i vychovatelé, evakuaci organizuje správce DM
nebo vedoucí jídelny
- evakuace bude řízena z vrátnice domova mládeže
- požár se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“
- pokyn k evakuaci vydá velitel zásahu HZS Jihočeského kraje. Pokud to situace neprodleně vyžaduje, tak vedoucí vychovatel,
vychovatel ve službě, správce DM, vedoucí kuchyně.
- preventivní požární hlídka – velitel – školník
- členové – Marie Dědičová, Jana Hlasová, Vratislav Šťastný
- tito řídí kontrolu evakuovaných osob a materiálu
- zajistí zákaz vstupu nepovolaným osobám na místo požáru
- podle pokynů pověřeného pracovníka nebo správce objektu se dostaví k požáru a bezodkladně provádí průzkum místa požáru
- organizují případně evakuaci osob a cenného materiálu z ohroženého prostoru a přitom si počínají tak, aby nezpůsobili paniku
na místě požáru i v jeho okolí
- do příjezdu jednotek HZS používají k likvidaci požáru základní hasící prostředky (přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty
– hadicové systémy)
- řídí se pokyny velitele preventivní požární hlídky
- po příjezdu HZS se řídí pokyny velitele zásahu

Provedení evakuace:
- je nutno ji provádět všemi únikovými cestami – halou, zahradou, garáží, rampou kuchyně, keramickou dílnou, v případě
nutnosti i služebními byty
- při požáru přízemí musí osoby z obou pavilonů vylézt oknem z chody pav. B nebo vychovatelny 1. patra pav. A na střechu
spojovacích chodeb
- pověřený pracovník vydá pokyn k evakuaci pouze v případě ohrožení osob
- evakuované osoby se budou soustřeďovat na místním stadionu, kde bude provedena evidence a kontrola počtu osob a budou
vydány další pokyny
- na evakuaci se budou podílet osoby určené velitelem požární hlídky nebo velitelem HZS
- evakuace materiálu bude prováděna podle pokynů velitele požární hlídky nebo velitele HZS

Zajištění první pomoci postiženým osobám:
- ošetření postižených osob zajistí záchranná služba přivolaná organizátorem evakuace. Do jejího příjezdu se o postižené postará
osoba určená organizátorem evakuace

Zajištění evakuačního materiálu:
- evakuaci důležitého materiálu zajistí osoba určená organizátorem evakuace
- evakuovaný materiál se soustředí na stadionu a střeží ho osoba určená organizátorem evakuace

6) Únikové cesty

SB
B

G
RK

VJ

KD
SD

J

Z

H
HV

A

SB

VÝCHODY Z DM
A - pavilon A
B - pavilon B
D - byt domovníka
G - garáž
H - hala
HV - hlavní vchod
J - jídelna
KD - keramická dílna
RK - rampa kuchyně
S - služební byt
SD - správce DM
VJ - vedoucí jídelny
Z - východ na zahradu

