VNITŘNÍ ŘÁD
DOMOVA MLÁDEŽE

Platnost od: 2. 9. 2018

Vnitřní řád domova mládeže
I. Základní zásady
1. Vnitřní řád domova mládeže (dále DM) Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (dále
AG) je součástí organizačního řádu AG a vztahuje se na všechny žáky a studenty
ubytované v DM.
2. Úkolem církevní školy AG a jejího DM je podle výkladu dokumentu o křesťanské
výchově II. vatikánského koncilu vytvoření společenství, ve kterém vládne živý duch
evangelia v lásce a svobodě. DM AG je výchovné zařízení pomáhající a umožňující
svým žákům/studentům rozvíjet jejich křesťanskou osobnost.
3. Při výchovné práci vychovatelé spolupracují se školním kaplanem AG, s učiteli a
ostatními zaměstnanci, s rodiči (zákonnými zástupci nezletilých žáků), se zletilými
žáky/studenty. Tato aktivní spolupráce má být vzájemná a je předpokládaná.
4. Cílem DM AG je zajistit svým žákům/studentům ubytování s vhodnými podmínkami
pro celkový rozvoj jejich osobnosti, umožnit rozvoj duchovního života a zajistit
svědomitou přípravu na vyučování. Ve volném čase poskytuje DM AG příležitosti
pro kulturní i sportovní aktivity. Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně AG.
5. Úkolem vychovatelů DM AG je vytvářet bezpečné, vlídné a radostné prostředí v DM,
dávat žákům/studentům dobrý příklad svým rozhodováním a jednáním a také žáky/
studenty osobně doprovázet při jejich osobnostním růstu.
6. Povinností žáků/studentů v DM je chovat se slušně a s úctou ke všem lidem, s nimiž
se setkávají, chodit vhodně oblečení a upravení, dodržovat tento Vnitřní řád DM AG,
spolupracovat s vychovateli DM AG a důsledně dodržovat jejich pokyny.
7. Nad tímto Vnitřním řádem DM AG vždy stojí rozhodnutí ředitele školy a vedoucího
vychovatele.
8. Vnitřní řád DM AG je vytvořen v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými vyhláškami.
Vyhláška č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

II. Přijímání a ukončení ubytování žáků a studentů
1. Ubytování v DM AG se poskytuje na základě přihlášky, kterou pro nezletilé osoby
podávají rodiče (zákonný zástupce žáka). Osoby plnoleté si přihlášku podávají samy.
2. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku. Přijetí do DM není nárokové,
přijímací řízení pro další školní rok se provádí na základě nově podané přihlášky.
Oznámení o přijetí nebo nepřijetí žáka/studenta do DM je zletilým či zákonným
zástupcům nezletilých sděleno písemně.
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3. Ubytování v DM AG je poskytováno přednostně žákům AG. Dále se přihlíží
ke vzdálenosti místa bydliště a dopravní obslužnosti, sociálním poměrům a
zdravotnímu stavu zájemců o ubytování. Nerespektování Vnitřního řádu DM AG může
mít vliv na přijetí k ubytování v následujícím školním roce.
4. Žák/student nemůže dobu ubytování v průběhu školního roku libovolně přerušovat.
Žádost o ukončení ubytování na domově mládeže lze podat až k 31. říjnu. Dřívější
ukončení ubytování není možné z technických a ekonomických důvodů.
5. Výše měsíční úhrady za ubytování v DM AG se nemění, i když žák/student není
ubytován všechny dny v měsíci. Pokud je ale žák/student v DM AG ubytován jen část
měsíce z důvodu organizace školního roku, stanoví se výše úhrady za ubytování
úměrně této části. Slevu z ubytování lze poskytnout i při dlouhodobé nemoci,
v případě operací, lázní apod. Nepřítomnost tohoto charakteru musí být písemně
nahlášena předem a o slevu je nutno písemně požádat.
6. Žák/student je z DM AG propuštěn, jestliže o to zletilý žák/student sám písemně
požádá (rodiče jsou o změně písemně informováni vychovatelem). U nezletilého
požádá jeho zákonný zástupce. Další ukončení ubytování v DM může být z důvodu
soustavného porušování VŘDM, neplacení poplatků za ubytování anebo z důvodu
vyloučení žáka/studenta ze školy. Propuštění žáka/studenta z DM je ředitelem AG
nebo jím pověřenými pracovníky AG projednáváno se zákonnými zástupci
žáka/studenta.
III. Organizace výchovné činnosti v DM
1. Žáci a studenti v DM AG jsou rozděleni do výchovných skupin, o které pečují příslušní
kmenoví vychovatelé. Výchovné skupiny jsou tvořeny zpravidla žáky/studenty
stejného ročníku a podle možností i stejné třídy.
2. Za výchovnou činnost odpovídají vychovatelé DM AG. Při výchově spolupracují i
všichni ostatní zaměstnanci AG, především učitelé AG. Výchovná činnost v DM je
prováděna v duchu křesťanské morálky.
3. Důležitým písemným podkladem pro uskutečňování výchovy je ŠVP.
4. Vychovatelé DM poskytují žákům/studentům v DM formou zájmových kroužků
možnosti rozšíření a získání poznatků a dovedností v různých oborech.
5. Žáci/studenti v DM jsou povinni dodržovat Vnitřní řád DM AG. Případné připomínky
mohou vznášet osobně nebo prostřednictvím svých zástupců tříd ve studentském
parlamentu.
6. Výchovná opatření v DM AG jsou tato:
kladný důsledek jednání
1.
2.
3.
4.

individuální pochvala vychovatele (mimořádná vycházka)
pochvala kmenového vychovatele
pochvala vedoucího vychovatele
pochvala ředitele AG
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záporný důsledek jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

přestupek
napomenutí kmenového vychovatele
důtka vedoucího vychovatele
důtka ředitele AG
podmíněné vyloučení z DM
vyloučení z DM

Výchovná opatření jsou udělována dle závažnosti a míry skutků a nemusí být
udělována chronologicky. O závažných a významných výchovných opatřeních budou
písemně informováni zákonní zástupci ubytovaného žáka/studenta.
7. V případě záporných výchovných opatřeních, může vychovatel v rámci nápravy
navrhnout alternativní řešení situace.
IV. Organizační režim dne v DM AG
6.00
6.30
6.30
7.00
11.20
16.00
16.50
18.10
19.10
20.00
21.30
22.00
22.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

7.20
15.50
14.10
17.45
17.30
19.00
20.00
21.30
21.50

–

6.00

konec nočního klidu
budíček
program v kapli, snídaně, úklid pokojů, os. hygiena
výuka
oběd
osobní volno
večeře
1. část studijní doby
2. část studijní doby
osobní volno, program v kapli, zájmová činnost
příprava na večerku
večerka
noční klid

1. Ubytovaní žáci/studenti mají v 8.00 hod. uklizený pokoj a vynesený odpadkový koš.
Před odchodem do vyučování uklidí lůžkoviny a zavřou okno, mimo topnou sezonu
mohou nechat ventilaci. Žáci/studenti odcházejí z DM do školy tak, aby stihli začátek
vyučování. Při odchodu do vyučování jsou povinni řádně uzamknout své pokoje.
Všechny věci potřebné na dopolední vyučování si berou s sebou.
2. V době výuky mohou žáci/studenti DM AG přijít do DM pouze se svolením
vyučujícího a to ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Jsou povinni ohlásit
svůj příchod na DM a sdělit jeho důvod vychovateli na vychovatelně. O přestávkách
mohou žáci AG přijít na DM až od 9.30 hod.
3. V době osobního volna se vyžaduje od žáků/studentů
spolubydlícím, kteří tuto dobu využívají ke studiu.

ohleduplnost

vůči

4. Návštěvy neubytovaných na DM jsou se souhlasem vychovatele v hlavní službě.
Rodičům (zákonným zástupcům) je vstup do DM AG povolen.
5. V době výuky do 11.30 hod. a v době studijního klidu nejsou návštěvy na pokojích
povoleny. V příjezdový den (obvykle neděle) jsou povoleny návštěvy rodičů a
rodinných příslušníků.
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6. Všichni návštěvníci DM mohou být na DM pouze v případě jednoznačného souhlasu
navštívené osoby a pouze v přítomnosti této osoby, musí dodržovat tento Vnitřní řád
DM a řídit se případnými pokyny vychovatelů. Všichni návštěvníci včetně rodičů,
žáků, studentů pokaždé ihned ohlásí a zapíší svůj příchod i odchod vychovateli
v kanceláři HS. Těm, kteří opakovaně porušují tato pravidla, nebude návštěva
povolena.
7. V DM nejsou povoleny vzájemné návštěvy hochů a dívek na pokojích, mohou se
zdržovat společně pouze před kancelářemi HS a ve vyhrazených prostorách, tedy
před vychovatelnami a na chodbě před aulou a učebnou VV.
8. Zájmová činnost s vychovatelem probíhá v době od 14.00 do 17.50 hod. a od
20.00 hod. do 21.15 hod. Pokud se žáci/studenti účastní kulturních aktivit, zájmové
činnosti nezajišťované AG (např. ZUŠ) v době mimo své osobní volno, povoluje
jejich navštěvování vedoucí vychovatel na základě písemného, nebo emailového
potvrzení rodičů (zákonného zástupce).
9. Příprava na studijní dobu je oznamována rozhlasem od 17.50 hod. V této době
jsou žáci/studenti povinni si včas připravit všechny potřebné materiály k využití
studijní doby.
10. Studijní doba pro žáky AG je v pondělí, úterý a čtvrtek od 18.10 do 20.00 hod. Dělí
se na dvě části: 1. část od 18.10 do 19.00 hod., 2. část od 19.10 do 20.00hod.
V době od 19.00 do 19.10 hod. je přestávka ve studijní době. Žáci/studenti mohou
ke studiu využívat studovny a chodby DM, ale musí předem nahlásit na
vychovatelně, nebo dozorujícímu vychovateli na chodbě, kde a popř. s kým budou
studovat.
11. Studjiní doba pro žáky ostatních škol je v pondělí, úterý a čtvrtek od 19.10 do
20.00.
12. V prvním pololetí v první části studijní doby, tedy v době od 18.10 do 19.00 hod.,
mají všichni žáci prvního ročníku šestiletého studia AG a prvních ročníků čtyřletého
studia AG povinné společné studium s dozorem vychovatelů v učebnách AG. Na
společné studium si žáci do vymezených učeben donesou všechny potřebné studijní
pomůcky a literaturu. Do učebny odchází 5 minut před započetím studijní doby.
Během společné studijní doby zachovávají klid a ticho. Rozdělení žáků do
jednotlivých učeben určuje vedoucí vychovatel. Ostatní žáci jsou v této době povinni
být na svých pokojích nebo v určených studovnách. Ve druhé části studijní doby tj.
od 19.10 do 20.00 hod. jsou žáci ve svých pokojích nebo v určených studovnách.
13. Ve studijní době se žáci a studenti zabývají studiem, vypracováním předepsaných
úkolů nebo četbou doporučené literatury a dodržují klid, který je nutný pro studium
a kvalitní přípravu na školní vyučování. Výjimky ze studijní doby a studijního režimu
povolují vychovatelé a zapíší je. Začátek studijního klidu oznámí určený
zaměstnanec AG rozhlasem. Ve studijní době žáci/studenti nemají povolen
poslouchat hlasitou hudbu a vařit.
14. Doba pro večerní hygienu a příprava na večerku je od
V této době se žáci a studenti věnují večerní hygieně, uklidí si
připraví si lůžkoviny a převléknou se do nočního oděvu. Dívky
zdržovat se v této době pouze na svých patrech. Od 21.50
zdržují ve svých pokojích a svítí pouze lampičkami.
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21.30 do 21.50 hod.
na pokoji osobní věci,
a chlapci jsou povinni
hod. se žáci/studenti

15. Večerka začíná ve 22.00 hod. Od této doby jsou na pokojích zhasnuta světla a
žáci/studenti zachovávají klid. V nutných případech a po dohodě s vychovatelem
v noční službě je umožněno učit se po večerce žákům 2. ročníků do 22.30 hod.,
žákům 3. ročníků do 23.00 hod. a žákům 4. ročníků do 23.30 hod. – musí mít
rozestláno a mohou svítit pouze lampičkou.
16. Noční klid probíhá od 22.00 do 6.00 hod. Doba nočního klidu nesmí být ničím
rušena.
17. Týdenní úklid se provádí vždy ve čtvrtek. V 17.30 provádí vychovatelé kontrolu
úklidu za přítomnosti alespoň jednoho spolubydlícího z téhož pokoje.
V. Příjezdy do DM AG a odjezdy k rodičům z DM AG
1. Všichni žáci/studenti DM jsou povinni každý týden v pátek nebo v den odjezdu do
14.30 hod. opustit DM AG a odjet k rodičům (zákonnému zástupci).
2. Datum odjezdu z DM AG u nezletilých žáků potvrzují do ubytovací legitimace
vychovatelé. Rodiče (zákonný zástupce) žáka potvrdí do ubytovací legitimace datum
a dobu příjezdu žáka do jeho bydliště. Taktéž datum odjezdu z bydliště žáka potvrdí
do ubytovací legitimace jeho rodiče (zákonný zástupce) a vychovatel potvrdí datum a
dobu příjezdu žáka do DM.
3. Při každém příjezdu do DM AG se žák/student prokáže svou ubytovací legitimací na
vrátnici DM AG a následně ihned vychovateli při příchodu na své patro. Zde svou
ubytovací legitimaci vychovateli odevzdá.
4. Příjezd do DM AG je v neděli (nebo v jiný poslední den školního volna) od 17.00 hod.
do 21.15 hod. nebo nejpozději pak v první den školního vyučování tak, aby
žák/student přišel včas do vyučování.
5. Odjíždí-li žák/student z DM během týdne na přání rodičů, musí předem předložit
písemnou omluvenku, kterou rodiče (zákonný zástupce) podepíší. Omlouvat
žáky/studenty lze také elektronicky na emailovou adresu: domov@agkm.cz . Prosíme
rodiče žáků AG, aby k omlouvání svých dětí používali zásadně svůj email.
z rodičovské schránky na iskola.cz, nebo email vypsaný na Souhlasném prohlášení.
6. Zletilý žáci konzervatoře mají možnost si s vedoucím vychovatelem domluvit možnost
omlouvat si své nepřítomnosti na DM v průběhu roku sami. V případě vyjádření zájmu
žáka o samostatné omlouvání, zašle vedoucí vychovatel rodičům email, ve kterém
bude rodiče informovat o tomto požadavku žáka. Zletilý žák konzervatoře bude mít
možnost využívat této možnosti pouze, pokud rodiče vyjádří svůj souhlas. Pokud žák
souhlas rodičů získá, nahlašuje svůj mimořádný odchod a příchod na DM předem
vychovateli na hlavní službě. V případě nevhodného využívání se vychovatel bude
s rodiči domlouvat na individuálním postupu.
7. Jestliže během cesty do DM AG žáci/studenti zjistí mimořádné dopravní zpoždění
nebo jiné závažné komplikace, nahlásí tuto skutečnost co nejdříve vychovateli.
8. V případě, že žák/student zapomene doma ubytovací legitimaci, vystaví vychovatel
náhradní legitimaci, nejdéle však na dobu 1 týdne. Žák/student za vystavení náhradní
legitimace uhradí poplatek 10 Kč. Při dalším zapomínání bude vystavena nová
legitimace za úhradu 50 Kč.
9. Při svévolném poškození ubytovací legitimace DM AG nebo po její ztrátě uhradí
žák/student 50 Kč.
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VI. Vycházky
1. Osobní vycházky jsou denně od 6.30 do 7.40. Žáci AG mají vycházky
v pondělí, úterý a ve čtvrtek, mimo dobu výuky stanovenou rozvrhem od 11.30 do
17.45 hod. Vycházky žáků ostatních středních škol jsou v pondělí, úterý a ve čtvrtek
od 11.30 – do 19.00 hod.
 Žáci maturitních ročníků mají vycházky do 21.00 hod.
 Žáci 3. ročníků, kteří mají průměr do 1,7, a žáci s vyznamenáním mají
vycházky do 20.00 hod.
 Zletilí žáci/studenti mají v případě dobrého chování možnost zažádat
kmenového vychovatele o mimořádnou vycházku od 20.00 do 21.00 hod.
 Žáci konzervatoře a studenti VOŠ mají vycházky od 11.30 do 21.15 hod.
2. Od 21.00 hod. žáci/studenti nesmí opustit budovu gymnázia bez svolení vedoucího
vychovatele nebo jeho zástupce.
3. Ve středu jsou vycházky následovně:
 od 11.30 do 21.00 hod. pro 3. a 4. roč. čtyřletých oborů a pro 5. a 6. roč.
šestiletého gymnázia
 od 11.30 do 20.30 hod. pro 2. roč. čtyřletých oborů a pro 4. roč. šestiletého
gymnázia
 od 11.30 do 20.00 hod. pro 1. roč. čtyřletých oborů a 3. roč. šestiletého
gymnázia
 od 11.30 do 19.00 hod. pro 1. roč. a 2. roč. šestiletého gymnázia

4. Žáci/studenti jsou povinni při průchodu vrátnicí bez vyzvání předkládat své
ubytovací legitimace službě na vrátnici. Při každém opuštění areálu AG si
žák/student vyzvedne na vychovatelně svou ubytovací legitimaci, kterou při odchodu
z budovy odevzdá na vrátnici. Při příchodu do budovy si žák/student opět vyzvedne
na vrátnici svou ubytovací legitimaci a odevzdá ji na vychovatelně. Jestliže
žáci/studenti neodjíždějí domů, mají zákaz nosit legitimaci mimo budovu.
5. Během vycházek a příjezdu na DM AG nesmí žáci/studenti
požívat alkoholické
nápoje, nesmí přechovávat, šířit, užívat drogy ani jiné návykové, toxické nebo zdraví
škodlivé látky. Nezletilí i zletilí žáci/studenti nesmí navštěvovat místa a programy,
které nejsou svým zaměřením vhodné pro mládež.
6. Vycházky mimo území města Kroměříže nebo vycházky mimo určenou dobu povoluje
pouze vedoucí vychovatel nebo jeho zástupce. O povolení je třeba požádat nejméně
den před odjezdem nebo konáním akce na základě písemného nebo elektronického
souhlasu rodičů (zákonného zástupce). Žáci/studenti musí vždy nahlásit
odchod/odjezd na vychovatelně.
7. Žáci/studenti, kteří mají povolené vycházky přes studijní dobu, musí odcházet tak,
aby nerušili klid v budově AG.
8. Výjimky v rozvrhu vycházek povoluje vedoucí vychovatel nebo jeho zástupce.
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VII. Stravování
1. Ubytovaní žáci/studenti DM odebírají celodenní stravu ve školní jídelně AG na základě
vyhlášky č. 107/2005 sb., §4
2. Ve školní jídelně se podává snídaně, oběd a večeře.
Výdej stravy: snídaně:
od 6.30 hod. do 7.20 hod.
oběd:
od 11.20 hod. do 14.10 hod.
večeře:
od 16.50 hod. do 17.30 hod.
Další jídlo je možné koupit ve školní kantýně.
3. Oběd se vydává od 11.20 do 14.10 hod. v jídelně AG. Žáci/studenti jsou povinni
chovat se v jídelně klidně, zbytečně nehlučet, dbát pokynů pedagogického dozoru a
po jídle odevzdat špinavé nádobí u příslušného okénka. V případě znečištění stolu
jídlem musí stůl po sobě uklidit. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí.
4. Večeře jsou ve školní jídelně vydávány v pondělí až čtvrtek v době od 16.50 do
17.30 hod. V 17.40 hod. se uzavře školní jídelna.
5. Ubytovaným žákům/studentům jsou na DM k dispozici kuchyňské kouty a kuchyně.
Jejich užívání je možné pouze podle příslušných pokynů, mimo studijní dobu a mimo
dobu nočního klidu.
VIII. Pravidla pro žáky a studenty DM při onemocnění
1. Žák/student má povinnost nahlásit úraz a onemocnění bezodkladně vychovateli na
službě.
2. Zůstane-li žák/student z důvodu nevolnosti na svém pokoji, musí přijít tuto
skutečnost osobně oznámit vychovateli v hlavní službě, v nutném případě požádá
o nahlášení spolubydlícího. Dále se žák/student bude řídit pokyny vychovatele.
Zůstává-li žák/student z důvodů nemoci na DM v době vyučování, vychovatel na
hlavní službě oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Dále vychovatel telefonicky
kontaktuje rodiče či zákonného zástupce a domlouvá s ním další postup. Absenci
žáků/studentů ve škole omlouvají rodiče dle školního řádu. Vychovatelé omluvenku
nepotvrzují.
3. V případě onemocnění či úrazu na domově mládeže vychovatel co nejdříve telefonicky
kontaktuje rodiče (zákonného zástupce). Jestliže se nepodaří kontaktovat rodiče či
zákonného zástupce telefonicky, je žáku/studentu umožněno, aby v den, kdy
onemocní, zůstal na DM na vyhrazeném pokoji. Na DM není nemocniční pokoj, proto
je nutné, aby žáci/studenti co nejdříve odjeli, nebo aby si je rodiče odvezli.
4. Jestliže žák/student onemocní doma ve svém bydlišti a nedostaví se proto do DM
v obvyklé době, jsou jeho rodiče (zákonný zástupce) povinni ohlásit do DM tuto
skutečnost do večera následujícího po příjezdovém dni.
5. Každý žák/student DM je povinen vždy jednat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval
své zdraví a ani zdraví jiných osob. Pobyt v DM AG je proto povolen pouze osobám
v neinfekčním stavu, tedy bez silného nachlazení, zvýšené teploty, bez průjmu apod.
Jestliže přijede na DM žák/student se zdravotními potížemi, bude vychovatelem na
příjezdové službě odeslán zpět domů. Zároveň není dovoleno zůstávat
žákům/studentům se zdravotními potížemi na DM a navštěvovat výuku dle vlastního
uvážení.
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IX. Bezpečnostní a hygienické zásady v DM
1. Žák/student má zodpovědnost za převzatý majetek.
2. Každý žák/student DM obdrží klíč od svého pokoje a pokaždé při odchodu je povinen
svůj pokoj řádně uzamknout. Žáci a studenti zodpovídají za případné ztráty vzniklé na
jejich pokoji a za ztrátu přiděleného klíče. Ztracený klíč uhradí ve výši jeho pořizovací
ceny 200 Kč. Žáci a studenti pokoje přebírají na začátku školního roku od kmenového
vychovatele, přičemž se provede kontrola úplnosti a stavu inventáře a podepíší
předávací protokol. Při ukončení ubytování předávají žáci/studenti svůj pokoj, včetně
inventáře, zpět svému kmenovému vychovateli.
3. Žákům/studentům není dovoleno přechovávat v DM cenné věci a větší obnosy peněz.
Pokud u sebe z oprávněných důvodů musí mít větší peněžní částku, uloží si ji do
trezoru na dívčí vychovatelně.
4. Domov mládeže nezodpovídá za ztrátu peněz a cenných předmětů z neuzamčených
pokojů, pokud nedošlo k jejich uložení do míst k tomu určených řádem domova
mládeže.
5. V areálu AG (tzn. i v budově AG a DM) je zakázáno kouřit, používat elektronickou
cigaretu a dále je zakázáno distribuovat, přechovávat a užívat alkoholické nápoje či
jiné návykové a zdraví ohrožující látky, zneužívat léky, donášet, přechovávat nebo
používat zbraně, jakékoliv předměty ohrožující s velkou pravděpodobností zdraví,
bezpečnost lidí nebo životní prostředí. Výjimku v použití replik zbraní a luku tvoří žáci
- studenti, kteří navštěvují příslušné kroužky DM AG. Tyto zbraně používají jen
v přítomnosti vychovatele. Repliky zbraní a luky nesmí být na pokojích, budou
uložené ve společné uzamykatelné místnosti.
6. V areálu AG (tzn. i v budově AG a DM) je zakázáno uchovávat prázdné obaly od
alkoholických nápojů. Při nalezení těchto obalů je k žáku/studentu přistupováno jako
by užil alkoholické nápoje.
7. Žákům/studentům DM není povoleno navštěvovat herny, erotické a noční kluby.
Restaurace, cukrárny, kavárny a podobně nesmí být žáky/studenty DM využívány
k získávání a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
8. Každý žák/student DM AG se musí podle pokynu vychovatelů podrobit kontrole na
dodržování základních zásad tohoto Vnitřního řádu domova mládeže podle pokynů
vychovatelů DM AG, např. dechové kontrolní zkoušce na indikaci požití alkoholu. Při
odmítnutí testu bude postupováno tak, jako by byl pozitivní.
9. Je přísný zákaz přinášet do budovy jakákoliv živá zvířata (hmyz, hlodavce apod.)
10. Žehličky půjčují žákům a studentům DM vychovatelé v hlavní službě. Tyto zapůjčené
žehličky je však povoleno používat pouze na žehlicích prknech na určených místech
na chodbách.
11. Žáci a studenti DM jsou povinni šetřit zařízení AG a DM (např. „nevylepšovat“
vybavení sprch nasazováním hadic na baterii umyvadla apod.), neplýtvat žádnou
energií, vodou a potravinami, udržovat v čistotě a pořádku své pokoje, společné
prostory a osobní věci. Denně vynášejí odpadkové koše do příslušných igelitových
pytlů na WC a provádějí úklid ve svém pokoji. Na pořádek a čistotu dbají především
při používání kuchyňských koutů. Každý čtvrtek žáci/studenti provádějí týdenní úklid
a vymývání společných lednic na chodbách.
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12. Škody, které žáci/studenti způsobí svévolně, nebo z nedbalosti na majetku AG a DM
AG, jsou povinni uhradit (za nezletilé žáky jejich rodiče nebo zákonní zástupci). Výši
úhrady škody určuje vedoucí vychovatel po předešlé konzultaci s odborníky (školník,
malíř apod.).
13. Žákům/studentům DM a povoleným návštěvám je přísně zakázáno vstupovat
svévolně do cizích pokojů a zapůjčovat si věci, které jsou majetkem jiných žáků či
studentů nebo dalších osob.
14. Sportovní aktivity v budově DM AG (tělocvična, posilovna…) mohou žáci a studenti
provozovat pouze za osobního dohledu vychovatele. Uvnitř DM AG není povoleno
provádět sportovní činnost ohrožující bezpečnost, zdraví, hygienu prostředí, nebo
činnosti poškozující majetek a vybavení.
15. Sportovní nářadí a pomůcky zapůjčují vychovatelé pouze proti podpisu žáka/studenta,
který tímto podpisem potvrzuje jejich převzetí. Vlastní sportovní pomůcky nesmí být
na pokojích, budou uložené ve společné uzamykatelné místnosti.
16. Žáci/studenti DM nesmí přinášet ani přechovávat ani používat v DM a v areálu AG nic,
co by mohlo zdravotně nebo morálně ohrožovat osoby v DM AG nebo v AG, narušovat
pořádek a dobré mezilidské vztahy, narušovat možnost svědomité studijní a
sebezdokonalovací činnosti nebo narušovat výchovné působení AG, podle poslání AG
jakožto katolické církevní školy.
17. Žáci a studenti DM AG jsou povinni se chovat v DM AG i na veřejnosti tak, aby nikdy
nijak neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného.
18. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno přechovávat potraviny na
venkovních okenních parapetech. Doporučujeme, aby si žáci/studenti přivezli své
dózy na potraviny do lednic. Všechny potraviny a dózy musí být podepsané.
19. Žákům a studentům DM AG je zakázáno umisťovat do areálu AG jízdní kola a jiné
dopravní prostředky mimo určené prostory, nebo je v areálu AG jakkoliv používat.
20. Žákům a studentům není povoleno přemísťování nábytku na pokojích, mezi
jednotlivými pokoji a ve studovnách. Výjimky povoluje vychovatel pouze ve shodě s
pokyny vedoucího vychovatele DM.
21. Žáci a studenti musí používat uvnitř DM pouze domácí obuv. Boty si ukládají do
botníků, který se nachází před pokojem. Botník si musí uzamykat. V případě ztráty
klíče uhradí 50 Kč.
22. Je zakázáno nalepovat nebo připevňovat předměty, obrázky, nápisy či
nálepky na nábytek, dveře nebo okna, stěny pokojů a chodeb izolepou a
malovat po stěnách a nábytku. Na příslušné lišty, skříně, stolky a vnitřní
stranu dveří mohou připevňovat plakátky pouze lepící hmotou, kterou si sami
zajistí.
23. Vychovatelé, žáci/studenti v DM jsou povinni dodržovat bezpečnostní a protipožární
opatření v celém areálu AG. Žákům/studentům je zakázáno do DM AG přinášet a
zapalovat svíčky nebo jiné předměty, které obsahují doutnající nebo otevřený oheň,
např. zápalky, zapalovače, prskavky, vonné tyčinky apod. Dále je zakázáno se
z bezpečnostních důvodů zamykat na pokojích, studovnách i klubovnách.
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24. Před započetím mimořádných, nepravidelných akcí pořádaných DM AG mimo
areál AG (např. sportovní akce, veřejně prospěšné akce v době mimo vyučování a
podobně) provedou vychovatelé náležité poučení žáků/studentů a ostatních
účastníků. Žáci, studenti a příp. další účastníci jsou povinni vydané pokyny
dodržovat a dbát, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečnost lidí, nebo jinak
ohrožováno okolí, nebo narušován veřejný pořádek.
25. Žáci/studenti jsou povinni vstupovat do budovy pouze hlavním vchodem, není-li
z provozních důvodů určeno jinak. Nesmí z bezpečnostních důvodů využívat průchod
přes kantýnu.

X. Závěrečná ustanovení
1. Vychovatelé, žáci/studenti v DM AG jsou povinni se seznámit důkladně s tímto
Vnitřním řádem DM AG a důsledně jej dodržovat. Případně prostřednictvím
vychovatelů DM předávat návrhy na optimalizaci tohoto vnitřního řádu.
2. Žáci/studenti dodržují BOZ předpisy, kterou jsou definované v příloze č. 1 tohoto
řádu.
3. Všechny BOZ předpisy definované v příloze tohoto řádu jsou v souladu se směrnicí AG
Kroměříž: Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole v platném
znění.
4. Žáci/studenti dodržují předpisy Požární ochrany, které jsou definované Požárním
řádem Arcibiskupského gymnázia.
5. Žáci studenti mají povinnost seznámit se s Požárním řádem, Požárním evakuačním
plánem a Požární poplachovou směrnicí.
6. Vnitřní řád DM AG nabývá platnosti dnem vydání. Tím jsou zrušeny všechny dřívější
vnitřní řády DM AG.

V Kroměříži dne 2. 9. 2018
Mgr. Jan Sovadina – vedoucí vychovatel DM AG
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Příloha č. 1
Poučení žáka/studenta ubytovaného na DM AG o bezpečnosti a ochraně zdraví

Žák/student a všichni návštěvníci DM jsou povinni:
a) Při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně vyhrazených cest, vchodů a východů,
které jsou pro žáky/studenty určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru.
b) Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka (popř. jiného
zaměstnance školy) při pobytu a aktivitách na DM.
c) Po chodbách školy, schodech, schodištích a ostatních prostorách chodit vpravo,
neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle a předcházet úrazům, nevyklánět
se z oken.
d) V objektu školy a DM nesedat na
s termoregulačními ventily radiátorů topení.

radiátory

topení

a

nemanipulovat

e) Dbát zákazu: sezení v oknech nebo se z oken vyklánět, vyhazovat z nich jakékoliv
předměty, vylévat z oken ven tekutiny, pokřikovat, způsobovat hluk do okolí nebo
jakkoliv jinak obtěžovat či ohrožovat osoby nebo ničit majetek v okolí AG.
f)

Dodržovat z bezpečnostních důvodů
venkovních okenních parapetech.

přísný

zákaz

přechovávání

potravin

na

g) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů,
dodržovat příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech.
Dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu.
h) Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami
bezpečného chování a informacemi vychovatele. Svým chováním nepoškozovat cizí
majetek a neohrožovat jiné osoby.
i)

Oznamovat vychovateli závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a
ochranu zdraví.

j)

V odborných učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády
těchto pracovišť.

k) Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky při všech činnostech
organizovaných DM AG.
l)

Nekouřit a nepoužívat elektronickou cigaretu v objektu školy a objektech jiných
subjektů či na jiných akcích pořádaných DM AG. Dbát o své vlastní zdraví a podle
svých možností o svou vlastní bezpečnost.

m) Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky/studenty.
n) Bez odkladu oznámit vychovateli nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost,
úraz a jinou změnu zdravotního stavu.
o) Oznámit bez zbytečného odkladu úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz
jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě
nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úraze první pomoc.
p) Zjištěné závady, poruchy či jiné skutečnosti, které by mohly být příčinou ohrožení
nebo úrazu, hlásí pro prevenci žáci/studenti ihned vychovateli.
q) Účastnit se poučení o bezpečnosti a ohraně zdraví organizovaných DM AG a příp. se
podrobit ověření jejich znalostí.
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r) Na DM nepoužívat a nepřechovávat z bezpečnostních a protipožárních důvodů vlastní
elektrospotřebiče s příkonem vyšším 50 W. Výjimku tvoří kulmy a fény. Všechny
elektrospotřebiče musí mít revizi. Spotřebiče nesmí být v zásuvce bez dozoru např.
v době, když jsou žáci/studenti ve vyučování.
s) Neopravovat ani jiným způsobem zasahovat do elektrických zařízení v areálu AG.
V areálu AG je zakázáno používat elektrospotřebiče, které nejsou schválené pro
používání v ČR nebo jsou amatérské výroby.
t) Nezasahovat do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipulovat s přístroji a
audiovizuální technikou bez souhlasu vychovatele.
u) Nepoužívat v objektech školy a při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně.
Předcházet vzniku požáru, případný požár ihned hlásit pedagogickým nebo provozním
zaměstnancům školy.
v) Dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy.

V Kroměříži dne 2. 9. 2018
Mgr. Jan Sovadina – vedoucí vychovatel DM AG
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