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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

a) Domov mládeže (dále jen DM) je výchovně vzdělávací zařízení, které poskytuje žákům Stojanova 
Gymnázia Velehrad (dále jen SGV) ubytování, stravování, podmínky pro studium a výchovu v duchu 
evangelia a křesťanské morálky a na základě církevních dokumentů.  

 
b) Život v DM se řídí Vnitřním řádem DM SGV, který se vztahuje na všechny ubytované žáky a Školním 

řádem SGV. Svou výchovnou činností DM navazuje na vzdělávací práci školy a na výchovné působení 
rodiny. Bydlet zde mohou ti, kteří se dobrovolně přizpůsobí všem ustanovením řádu DM SGV i 
pokynům vychovatelů, kteří budou zachovávat pravidla správného společenského chování vůči 
zaměstnancům i žákům SGV, a kteří chtějí úspěšně studovat a usilovat o sebevýchovu v duchu 
křesťanských zásad. Žáci dodržují všechna uvedená ustanovení tohoto vnitřního řádu, zároveň své 
jednání neřídí pouze jimi, ale usilují o poznání a dodržování nepsaných společensky uznávaných 
pravidel správného chování. Rodiče (zákonní zástupci) a žáci se dobrovolným rozhodnutím 
k ubytování na DM SGV zavazují řídit se tímto Vnitřním řádem DM SGV. 

 
c) Vnitřní řád DM SGV je vydán  v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy, dále v souladu s  metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14, o uvolňování 
žáků a pokynem MŠMT č.j. 16 227/96 o prevenci zneužívání návykových látek ve školách, 
s přihlédnutím k předpisům souvisícím, zejména k Listině práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte. Při 
nakládání s osobními údaji žáků se DM řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. Vnitřní řád DM SGV je konkretizací ustanovení zákona výše uvedených 
obecných předpisů na podmínky DM SGV. 

 
d) Za celkový chod DM zodpovídá ředitel školy a zástupce ředitele školy pro výchovu. Ředitel školy, školní 

kaplan, zástupce ředitele školy pro výchovu a ostatní vychovatelé tvoří výchovnou radu DM. 
 
 
 

2. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ  
 

2.1. Žáci mají právo 
 

a) zúčastňovat se zájmové činnosti DM a podílet se na organizaci kulturní, duchovní, společenské a 
sportovní činnosti nabízené DM. 

b) podávat prostřednictvím vychovatelů návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM.   
 

c) ve společných ledničkách přechovávat řádně označené a poživatelné potraviny, které nepřekračují 
uvedené datum spotřeby. Braní cizích věcí, i neoznačených, je považováno za krádež a dle toho také 
kázeňsky řešeno. 

 
d) využívat kuchyňku s el. spotřebiči a základním nádobím ve své části budovy za následujících 

podmínek:  ihned po použití nádobí a spotřebičů je žák povinen dát vše do pořádku; používat 
spotřebiče dle návodu; kuchyňky je možné používat max. do 21,30 hodin. 

e) používat přidělený pokoj s příslušenstvím a užívat veškerého zařízení a místností domova určeného 
pro žáky. Provoz jednotlivých místností řeší jejich provozní řády. 



 

 

f) používat se souhlasem vedení DM a spolubydlících vlastní radiopřijímač nebo reproduktory 
k poslechu hudby (v době mimo studijní a noční klid) v přijatelné hlasitosti tak, aby nebyli rušeni 
ostatní spolubydlící. 

g)  mít na domově počítač pro studijní účely (se souhlasem vychovatele a s podepsaným prohlášením 
o hmotné odpovědnosti – „Dohoda o přechovávání a užívání vlastního PC na DM SGV“). Přítomnost 
PC na DM hlásí žák kmenovému vychovateli ihned při jeho přivezení.  
 

h) žáci mají možnost požádat vychovatele o prodloužené vycházky dle stanovených pravidel. V případě 
zanedbávání studia či nevhodného chování má vychovatel právo dle závažnosti přestupku 
vycházky omezit, popřípadě na určitou dobu úplně zrušit. 
  
PRAVIDLA STANOVENÁ PRO ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ VYCHÁZEK 

1. ročník – do 19,55 hod. - za vzorný úklid (5x za sebou plný počet bodů) 
      za prospěch do prům. 1,5 – 1x týdně do 19,55 hod. 
 
2. ročník – 1x týdně do 19,55 hod. - za vzorný úklid (5x za sebou plný počet bodů) 
      za prospěch do 1,5 – 1x týdně do 21,00 hod. 
 
3. ročník – 1x týdně do 19,55 hod. - za vzorný úklid (5x za sebou plný počet bodů) 
                    1x týdně do 21,00 hod.  
      za prospěch do 1,5 – 1x týdně do 21,00 hod. 
 
4. ročník –2x týdně do 21,00 hod., do 19:55 - za vzorný úklid (5x za sebou plný počet bodů) 

        za prospěch do 2,5 - každý den do 21,00 hod. 
 
neděle - všechny ročníky do 21,00 hod. 
 

i) Žáci mohou k relaxaci či ke studiu využívat školní zahradu způsobem, jaký vymezuje provozní řád 
zahrady. Během roku se žáci podílí na údržbě zahrady. 

j) mít na DM jízdní kolo (se souhlasem vychovatele a s podepsaným prohlášením o hmotné 
odpovědnosti a souhlasem rodičů k užívání bez pedagogického dozoru). Jízdní kola a jiné dopravní 
prostředky se umisťují na určená místa a nesmí se v budově SGV jakkoliv používat.  

 
 

2.2. Žáci jsou povinni 
 

a) Se seznámit s Vnitřním řádem DM SGV, aby neznalost nebyla příčinou nedodržování 
b) účastnit se během roku v rámci prevence patologických jevů pořádaných přednášek a besed na DM 
c) žáci jsou povinni dodržovat denní harmonogram DM: 
 

Režim dne na domově mládeže Stojanova gymnázia Velehrad 

 
6:00  konec nočního klidu 

6:00 – 7:50 možnost čerpání osobního volna 

6:45  rozhlasový budíček 

6:45 – 7:50  osobní hygiena, snídaně, příprava do školy 

7:15-7:45  výdej snídaně 



 

 

7:50    odchod do školy 

8:00 – 15:20 výuka (konec výuky dle aktuálního rozvrhu) 

oběd (dle aktuálního rozvrhu) 

13:15 – 18:55 osobní volno (začátek os. volna po skončení výuky) 

18:00 – 18:30 výdej večeře 

18:55 – 19:00 příprava na studium 

19:00 – 19:45 I. studium (možnost společného studia) 

19:45 – 20:00 přestávka 

20:00 – 20:45 II. studium (individuálně na pokoji či ve studovně) 

20:45 – 21:30 osobní volno  

21:30 – 22:00 hygiena, příprava do školy (každý již na svém patře) 

22:00 večerka (každý již na svém pokoji, zhasnuto) 

22:00 – 6:00 noční klid 

 
d) v době povinného studia dodržovat klid a studovat na vlastním pokoji, nebo na místech ke studiu 

vyhrazených. Svědomitě a odpovědně se připravovat na vyučování. V první studijní době mohou žáci 
využít možnosti společného studia ve studovnách. Druhá studijní doba je vyhrazena pro 
samostudium na pokoji. S žáky s horšími studijními výsledky je pravidelně veden motivační pohovor 
a mají stanoven individuální studijní režim. 

        
e) v době nočního klidu (od večerky po budíček) být v tichosti na svém pokoji a mít zhasnuto. Jsou 

přísně zakázány návštěvy na pokojích a pohyb po budově. 
 

f) podílet se na úklidu prostor kuchyněk dle přidělených služeb. 
 

g) předem hlásit zájmovou činnost, která je ve večerních hodinách mimo DM a přesahuje rámec 
vycházek (je povolována hlavním vychovatelem DM). U nezletilých žáků je nutné potvrzení 
písemným souhlasem rodičů. 

 
h) chovat se v DM i na veřejnosti tak, aby dbali na dobrou pověst SGV. 

 
i) usilovat o svůj fyzický, duševní i duchovní rozvoj a snaží se spoluvytvářet prostředí zdravého 

křesťanského společenství. 
 

j) každý týden v pátek do 15.00 hod. opustit DM a odjet na sobotu a neděli (nebo na jiný den prázdnin 
nebo řádně uděleného volna) k rodičům nebo ke svému zákonnému zástupci.  

 

k) v případě nahlášení ubytovací akce před odjezdem uklidit pokoj a sklidit si své osobní věci. K dispozici 
mají žáci zamykatelné skříně na pokoji. Cenné věci mají žáci možnost uschovat na vychovatelně. Za 
nesklizené či nezamčené věci nenese DM zodpovědnost. V případě poškození či ztráty věcí vzniklé po 
ubytovací akci je žák povinen tuto skutečnost ihned nahlásit vychovateli. 
 

l) po příjezdu na DM SGV se ihned hlásit vychovateli konajícímu službu. Příjezd do DM SGV je v neděli 
(nebo v jiný poslední den školního volna) od 17.00 hod. do 21.00 hod, nebo v první den školního 
vyučování tak, aby žák splnil příslušné ustanovení školního řádu SGV. Nejdříve je však možný příjezd 
od 6.00 hodin. 
 

 



 

 

m) při každém odjezdu se hlásit službu konajícímu vychovateli. V případě momentální nepřítomnosti 
vychovatele na vychovatelně má žák povinnost na něj vyčkat, nebo jej vyhledat v prostorách DM. 
Datum a dobu odjezdu z DM potvrzují do ubytovací legitimace vychovatelé.  
 

n) v případě odjezdu v průběhu týdne z DM musí být žák předem omluven elektronickou omluvenkou 
skrze Bakaláře – nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce, zletilý žák píše omluvenku sám. 
V omluvence je poznačeno datum, čas a důvod odjezdu. Omluvenka není třeba v případě, že se žák 
vrací tentýž den do 21,00 hodin. 

 
o) mít u sebe průkazku své zdravotní pojišťovny (nebo její kopii) a OP. 

p) udržovat pořádek ve svých věcech a nést zodpovědnost za služby či prostory jemu přidělené dle 
rozpisu služeb. Je spoluodpovědný i za pořádek a stav pokoje, kde je ubytován i za stav užívaných 
společenských prostor. Denně provádí základní úklid pokoje, 1x za týden v určený den velký úklid. 

 
q) ihned po použití nádobí a spotřebičů dát vše do pořádku. Ve společných kuchyňkách není možné 

skladovat vlastní potraviny.  
 

r) prázdný pokoj vždy uzamknout. Vedení DM SGV neručí za peníze či cenné věci, pokud nebyly dány do 
úschovy vychovatelům. Vyšší částky peněz a cenné věci není povoleno žákům trvale přechovávat na 
DM.  

 

s) předložit ke každému elektrospotřebiči (včetně nabíječky k mobilnímu telefonu, rádiu a jiným 
drobným elektrospotřebičům) platnou revizi.  

Přinesené elektrické spotřebiče žáků musí mít doklad o revizi od oprávněné osoby: 
a/ doklad přiveze žák 
b/ revizi provede v měsíci září v DM přizvaný revizní technik (poplatek za revizi uhradí žák)    
c/ v případě, že spotřebič není starší než jeden rok, postačí přinést k ofocení záruční list 
daného spotřebiče, nebo daňový doklad jej nahrazující  

t) šetrně zacházet se společným majetkem a hospodárně využívají el. energii, vodu či topení.  

u) Ihned hlásit službu konajícímu vychovateli zjištěné škody na majetku či jakoukoliv jinou skutečnost 
mající charakter trestného činu. Škody způsobené neopatrným zacházením nebo vlastní nedbalostí 
jsou povinni uhradit v plném rozsahu.  

v) používat v budově DM pouze domácí obuv. Venkovní obuv zůstává v botárně v přidělené 
zamykatelné skříňce. 

w) Žáci, kteří jsou držitelé řidičského oprávnění, mohou motorová vozidla parkovat pouze na místech 
k tomu vyhrazených. Žák nese plnou zodpovědnost za škody způsobené provozem vozidla. 

 
 

2.3. Žákům je zakázáno 
 

a) přinášet, přechovávat a používat cokoliv, co uráží lidskou důstojnost a křesťanské cítění, zdravotně či 
morálně ohrožuje druhé osoby, nebo narušuje pořádek a dobré mezilidské vztahy. Taktéž je 
zakázáno hrát hazardní hry.  
 

b) na DM, akcích pořádaných DM a během vycházek požívat alkoholické nápoje, drogy a jiné toxické a 
zdraví škodlivé látky. Je zakázáno jejich přinášení, přechovávání a vyrábění. Taktéž je zakázáno 



 

 

užívání tabákových výrobků včetně elektronických cigaret. Vstup na DM pod vlivem alkoholu či drog 
je zakázaný. V případě odůvodněného podezření z požití alkoholu je žák povinen se na výzvu 
vychovatele podrobit dechové zkoušce alkoholu. O testu se sepisuje protokol. Odmítnutí podrobit se 
testu bude považováno za doznání požití těchto látek. V případě pozitivního výsledku testu bude o 
skutečnosti informován zákonný zástupce. V případě důvodného podezření z požití drog či jiných 
toxických návykových látek bude kontaktována policie ČR. 

 
c)  navštěvovat místa a programy, které nejsou určeny mládeži a nejsou vhodné pro mládež.  

 
d) přinášení a držení střelných, sečných a bodných zbraní a jejich replik, nábojů, výbušnin včetně 

zábavné pyrotechniky, zdraví škodlivých látek a držení zvířat.  
 

e) na pokojích, v meziokenních prostorách a za okny přechovávat jakékoliv potraviny podléhající zkáze. 

f) bez vědomí vychovatele přemísťování nábytku na pokojích nebo mezi pokoji a ve společných 
prostorech. O výzdobě pokojů se žáci poradí s vychovatelem, materiály uchycují pouze určeným 
způsobem. 

g) manipulovat s el. zařízením, rozhlasem, či topným systémem. 

h) přechovávat a používat vlastní elektrospotřebiče s vyšším příkonem (např. vařiče, varné konvice, 
žehličky apod.). Výjimku tvoří vysoušeče vlasů, pokud jsou v řádném a v naprosto bezpečném 
technickém stavu.  Žehličku půjčují žákům DM vychovatelé, je však povoleno používat ji pouze na 
žehlícím prkně na určeném místě.  

i) nechávat zapnutá trafa k notebookům, nabíječky k mobilním telefonům a jiným spotřebičům 
v elektrické síti bez dozoru. 

j) přísně zakázána manipulace s ohněm (svíčky, sirky, prskavky, doutnající předměty a jiné) 

k) sezení v oknech a vyskakování z nich 

l) zneužívat nouzové východy z budovy a pohybovat se v prostorách, kde je za běžného režimu vstup 
zakázán. 

m) po odchodu na vyučování se žáci vrací zpět na DM až po skončení poslední vyučovací hodiny. Vstup 
na DM je povolen pouze v obědové pauze, o velké přestávce a v případě hodin TV. Během všech 
ostatních přestávek je žákům zakázán vstup na DM. 

n) vzájemné návštěvy hochů a dívek na pokojích. Toto se vztahuje i na návštěvy na DM, kromě 
rodinných příslušníků. 

o) je přísně zakázáno vstupovat svévolně do cizích pokojů a to jak žákům ubytovaných na DM, tak 
povoleným návštěvám. Je přísně zakázáno svévolně zapůjčovat si věci, které jsou majetkem jiných 
žáků nebo dalších jiných osob. 

 
 
3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONÝCH ZÁSTUPCŮ 

 
3.1.   Práva rodičů (zákonných zástupců) nezletilých žáků 

 
a) být informován od skupinového vychovatele či vedení DM o průběhu výchovného působení v DM 

 
b) vyjádřit se ke všem rozhodnutím a podstatným skutečnostem, které nastaly v oblasti vzdělávání, 

výchovy a života žáka na DM 
 



 

 

3.2. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) nezletilých žáků 
 

a) Jestliže žák onemocní doma ve svém bydlišti a nedostaví se proto do DM v obvyklé době, je 
povinen on či jeho rodiče nebo zákonný zástupce ohlásit tuto skutečnost na DM SGV během dne, 
kdy byl jeho předpokládaný příjezd na DM. 
 

b) Povinnost informovat DM o aktuálním zdravotním stavu dítěte a jeho případných změnách, také o 
případných jiných závažných změnách v životě žáka, které by mohly mít významný vliv na proces 
výchovy a vzdělávání. 
 
 

4. HYGIENICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ PRAVIDLA 
 

4.1.   Hygienická pravidla 
 

a) Každý žák je v první řadě sám zodpovědný za své zdraví. Dodržuje zásady osobní a kolektivní hygieny 
a bezpečnosti práce tak, aby neohrožoval a nepoškozoval zdraví své a zdraví jiných osob.  

b) V případě onemocnění žáka na DM vychovatel kontaktuje zákonného zástupce a domluví se na 
způsobu řešení, tj. návštěva lékaře, odjezd žáka domů či vyzvednutí žáka rodiči. Pokud je 
předpokládaná doba léčení delší než jeden den, nebo se onemocnění jeví jako infekční, je žák 
povinen opustit DM. U nezletilých žáků si rodiče žáka osobně vyzvednou, nebo po telefonickém 
odsouhlasení může žák opustit DM samostatně. Zákonný zástupce tím plně přebírá zodpovědnost za 
žáka. O telefonátu se vede záznam v deníku služby, žák i vychovatel stvrzuje záznam svým podpisem. 

c) Při úrazu či nevolnosti má žák povinnost tuto skutečnost neprodleně hlásit na vychovatelně.  

d) Nemůže-li žák ze zdravotních důvodů odejít do školy, oznámí tuto skutečnost na vychovatelně 
nejpozději 10 minut před začátkem vyučování. Konzultuje s vychovatelem svůj zdravotní stav a 
vychovatel rozhoduje o dalším postupu.  

e) V případě, že je žák ze zdravotních důvodů poslán ze školy na DM (nutné zajištění bezpečnosti žáka), 
nahlásí se žák ihned po příchodu na vychovatelně.  

f) Pobyt v DM SGV je povolen pouze osobám v neinfekčním stavu, tedy bez silného nachlazení, 
zvýšené teploty, bez průjmů apod. Při podezření z infekčního onemocnění umístí vychovatel žáka na 
izolaci a telefonicky konzultuje řešení s rodiči. 

g) Po 14 pracovních dnech je žákům měněno ložní prádlo. Žáci mohou používat i vlastní lůžkoviny, 
frekvence výměny však musí být dodržena. Během dne jsou lůžkoviny uklizeny v úložném prostoru 
pod postelí. Na posteli mají žáci vlastní přehoz. 

h) Velký úklid se provádí pravidelně každý čtvrtek (v případě dřívějšího odjezdu z DM je nutné provést 
úklid den před odjezdem). Žáci jsou povinni dodržet pravidla velkého úklidu a následně si uklizený 
pokoj nechat zkontrolovat vychovatelem. 

 
 

4.2.   Bezpečnostní pravidla 
 

a) Na začátku školního roku seznámí vychovatel všechny žáky s evakuačním plánem DM, požární 
poplachovou směrnicí, s poučením o BOZ žáků a s pravidly řádu DM SGV. Svým podpisem žáci 
stvrzují, že byli poučeni, všemu porozuměli a zavazují se těmito pravidly řídit. 



 

 

b) Vstupy určené jako únikové východy (vrata z průjezdu do nádvoří a boční vstup ze školy do nádvoří) 
jsou opatřeny z vnitřní strany trvale klíčem pro případ evakuace osob. Zneužití těchto vstupů a 
jakákoliv neoprávněná manipulace se zámkem je přísně zakázána.  
 

c) Koupání na koupališti a v přírodních vodních plochách je možné jen za splnění podmínek daných v 
organizačním řádu školy. 
 
 

4.3.  Protipožární pravidla 
 

a) jsou stanoveny v Požárním poplachové směrnici, se kterou jsou žáci po nástupu na DM 
prokazatelně seznámeni. 
 
 

5. ORGANIZACE A PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE 
 

5.1.   Vycházky z DM 
 
a) Vycházky jsou povoleny v době ranního a odpoledního osobního volna.  

 
b) Výjimky pro společné akce povoluje hlavní vychovatel, výjimky pro jednotlivce jsou povoleny jen na 

základě elektronické žádosti zákonného zástupce (skrze Bakaláře). Účast na těchto akcích 
neomlouvá nepřipravenost do hodiny. 
 

c) Vycházky během osobního volna jsou povoleny v rámci Velehradu a jeho okolí (do okruhu cca 2 km). 
Každý žák, který opustí DM je povinen se zapsat do sešitu vycházek.   
 

d) V případě, že se žák bude v rámci vycházek pohybovat dále než v rámci Velehradu a jeho okolí je 
nutné, aby tuto skutečnost nahlásil vychovateli konajícímu službu, který tuto skutečnost i 
přepokládaný čas návratu zapisuje do deníku služby. Žák odchod i příchod píše do sešitu vycházek. 

 

e) V případě odjezdu z DM, kdy je předpokládaný návrat později než v 21,00 hodin, nebo až následující 
dny, se jedná o výjimečný odjezd z DM a je nutná předem elektronická omluvenka zaslaná skrze 
Bakaláře.  

 

f) Výjezdy na kole jsou možné se souhlasem vychovatele a u nezletilých žáků se souhlasem rodičů 
k užívání jízdního kola bez pedagogického dozoru. Žák je povinen odjezd i příjezd vždy nahlásit na 
vychovatelně. Je též povinen dbát pravidel silničního provozu podle platných zákonů.  
 

g) Při vycházce nese žák za své chování plnou zodpovědnost, i v případě sportovních činností jako 
například koupání, jízda na kole, koloběžce či in-line bruslích, a jiné sporty. Při jízdě na kole, 
koloběžce a in-line bruslích mají žáci povinnost používat ochrannou přilbu, na bruslích jsou 
doporučeny i chrániče. Na zmíněné aktivity je třeba, aby byli žáci alespoň ve dvojici. Při odchodu 
hlásí žáci vychovateli zhruba plánovanou trasu a předběžný čas návratu. Návrat na DM ihned hlásí 
vychovateli. Při výjezdu musí mít alespoň jeden z žáků u sebe mobilní telefon. V případě úrazu žáci 
ihned informují vychovatele (tel.: 572 571 098 nebo 733 742 011). 
 
5.2.   Návštěvy na DM 

a) Na DM je povolen vstup pouze osobám zde ubytovaným.  



 

 

b) Neubytovaní žáci SGV mají vstup na DM povolen pouze v doprovodu žáka ubytovaného na DM, svůj 
příchod i odchod jsou povinni hlásit na vychovatelně a zapsat do deníku návštěv. Návštěvy jsou 
povoleny až po skončení výuky, nejdéle do 18:40 hod.  

c) Ostatní návštěvy se hlásí u hlavního vstupu do DM, nebo je ihned při příchodu hlásí dotyčný žák na 
vychovatelně, který zodpovídá i za dodržení pravidel pro návštěvy. Svůj příchod i odchod zapisují do 
deníku návštěv.  

d) V případě opakovaného porušení řádu DM SGV ze strany návštěvníka, může být dotyčnému 
dlouhodobě zakázán vstup na DM SGV. Návštěvy se mohou pohybovat pouze ve společných 
prostorách DM, rodinné návštěvy i a na pokoji žáka.  

 
 

6. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  
 

6.1.   Ubytování 
 
a) se poskytuje na základě přihlášky, kterou pro nezletilé osoby podávají rodiče nebo zákonný zástupce 

žáka. Osoby plnoleté si přihlášku podávají samy.  
 

b) na umístění v DM nemají žáci právní nárok. 
 

c) se poskytuje na dobu jednoho školního roku (září – červen). Žák nemůže tuto dobu  
v průběhu školního roku libovolně přerušovat. Výjimky jsou možné na základě žádosti a po 
projednání s vedením DM.  
 

d) Přijímací řízení pro další školní rok se obnovuje vždy koncem běžného školního roku za předpokladu, 
že žák podá novou přihlášku (do stanoveného termínu).  
 

e) Ukončení ubytování v DM je možné u nezletilého žáka na základě písemné žádosti rodiče nebo 
zákonného zástupce, u zletilého žáka na základě jeho vlastní žádosti. 

 
f) Příspěvek na ubytování se hradí formou inkasa ve prospěch účtu SGV. Inkaso proběhne každý měsíc 

po 15. dni v měsíci. 
 

g) Propuštění žáka z DM je ředitelem, nebo jím pověřenými pracovníky DM, projednáváno  
u nezletilého žáka s rodiči nebo zákonným zástupcem žáka, u zletilého žáka je jednáno s ním 
osobně. 

 
 

6.2.   Stravovaní 
 

a) Ubytovaní žáci DM odebírají celodenní stravu ve školní jídelně. Stravování probíhá formou snídaně, 
oběda a večeře. U snídaně dostávají žáci přesnídávku. Stravu si žáci sami přihlašují a odhlašují.  

 

b) V jídelně se žáci řídí provozním řádem jídelny a pokyny pedagogického dozoru a personálu kuchyně. 
Vstup do jídelny je povolen pouze v době stanovené k výdeji stravy.  

 

c) Vydanou stravu konzumují žáci v jídelně, v případě nutnosti odnosu jídla použijí vlastní nádoby. Je 
zakázáno vynášení jakéhokoliv nádobí z jídelny. 

 
 



 

 

7. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
 
a) Za vzorné chování, svědomité plnění úkolů a povinností, mimořádnou aktivitu nebo statečný čin 
může být žákovi udělena: 

1. ústní pochvala vychovatele 
2. písemná pochvala vychovatele s oznámením rodičům 
3. pochvala ředitele SGV s písemným oznámením rodičům 
4. jiné ocenění (např. hmotná odměna) 

   
b) Porušení tohoto řádu a porušení norem slušného chování má za následek: 

1. omezení fakultativních výhod nebo požitků (např. nepovolení prodloužených vycházek 
při zanedbávání studia či nevhodném chování) 

2. napomenutí vychovatele (uděluje vychovatel za menší přestupek proti řádu DM např.: 
rušení klidu v době studia nebo v době nočního klidu, nenahlášení odchodu na 
vycházku, apod.) 

3. důtka vychovatele (uděluje hlavní vychovatel po projednání s ostatními vychovateli za 
závažnější porušení řádu DM nebo opakování menšího přestupku jako např.: nevhodné 
chování k ostatním žákům, neuposlechnutí pokynu vychovatele, který je v souladu 
s řádem DM, apod.) 

4. důtka ředitele (uděluje ředitel školy po projednání s hlavním vychovatelem při 
závažnějším porušení řádu DM např.: svévolné opuštění DM, nevhodné chování 
k vychovateli, poškozování cizího majetku a zdraví druhých osob, vstup na DM pod 
vlivem alkoholu, apod.) 

5. podmíněné vyloučení z DM (uděluje ředitel školy rozhodnutím v případě opakování 
přestupku)  

6. důtka ředitele s podmíněným vyloučením z DM (uděluje ředitel školy rozhodnutím 
v případě závažného porušení řádu DM např.: nevhodné chování k vychovateli, vstup na 
DM pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek,  poškozování cizího majetku a 
zdraví druhých osob, vandalismus, šikana, krádeže apod.) 

7. nepodmíněné vyloučení z DM (uděluje ředitel školy rozhodnutím v případě závažného 
porušení řádu DM, porušení školského zákona, nebo za přestupek, kterého se žák 
dopustil ve zkušební době). 

 
c) Vyloučen je žák z DM v případech, jestliže:  

1. opakovaně porušuje vnitřní řád DM 
2. byl vyloučen ze školy 
3. bezdůvodně neplatí příspěvek na ubytování 

 
d) Podmíněné či nepodmíněné vyloučení z DM bude posuzováno individuálně podle celkového profilu 

žáka.  

e) O opatřeních jsou informováni rodiče. Podle míry přestupku lze použít kteréhokoliv opatření  
bez předchozích stupňů. 

 
Tento vnitřní řád DM SGV nabývá platnosti dnem 5. 9. 2021 a ruší se jím předcházející řád DM SGV.  
Změny a doplňky Vnitřního řádu vydává ředitel SGV. 
 
 
 
Velehrad  4. 9 .2021                         Mgr. Michal Hegr   
               ředitel SGV 
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