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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
Kapitola I.
Úvodní ustanovení
1. Domov mládeže je školské zařízení, které vytváří potřebné sociální zázemí pro ubytované žáky
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Městec Králové, zabezpečuje žákům
celodenní stravování a plní úkoly v oblasti výchovně vzdělávací činnosti a prevence (dále také
jako „DM“).
2. Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č.
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních. Vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich
zákonných zástupců v domově mládeže a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s
pracovníky školy, dále provoz a vnitřní režim domova mládeže, podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí a rovněž upravuje podmínky zacházení s majetkem
domova mládeže ze strany žáků.
3. Vnitřní řád domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a
všechny zaměstnance školy.

Kapitola II.
Organizace DM
1. Domov mládeže řídí ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Městec
Králové (dále také jako „škola“) a z jejího pověření dále vedoucí domova mládeže.
2. Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v DM je výchovná skupina Každou
výchovnou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků ve skupině je 30 a nejvyšší
počet je 32 Pokud to umožní složení ubytovaných žáků, zařazují se žáci do výchovných skupin
podle ročníku či věku.
3. Domov mládeže je určen výhradně pro žáky školy. Na ubytování v domově mládeže není právní
nárok.
Kapitola III.
Přijetí k ubytování
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1. Žák, který je přijat ke studiu na Střední odborné škole a současně nastoupí ke studiu v daném
školním roce (u učebních oborů se vyžaduje zápisový lístek o nástupu ke studiu), je oprávněn
podat přihlášku k ubytování v DM školy. Přihlášku k ubytování potvrzují zákonní zástupci
nezletilého žáka, je-li žák zletilý, potvrzuje přihlášku sám.
2. Přihláška k ubytování musí být podána písemně k rukám vedoucí domova mládeže. O přijetí
žáka k ubytování rozhoduje vedoucí domova mládeže.
3. Při rozhodování o přijetí žáka k ubytování přihlíží vedoucí domova mládeže ke vzdálenosti
místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a
zdravotnímu stavu.
4. Vedoucí domova mládeže rozhodne o přijetí/nepřijetí k ubytování do 30 dnů ode dne obdržení
přihlášky za splnění podmínek dle předchozích odstavců. Na ubytování v domově mládeže není
právní nárok.
5. S žáky, resp. se zákonnými zástupci žáků, kteří byli přijati k ubytování v domově mládeže, bude
podepsána Smlouva o ubytování a úhradách spojených s ubytováním a stravováním. Uzavřením
smlouvy se žák a jeho zákonní zástupci zavazují dobrovolně respektovat a dodržovat Vnitřní řád
DM a řídit se pokyny vedoucí domova mládeže, vychovatelů a dalších pracovníků školy.
6. Ubytování se žákům poskytuje vždy na dobu jednoho školního roku. Po skončení školního roku
je vždy nutné podat přihlášku k ubytování na další školní rok.
Kapitola IV.
Ubytování
1. Domov mládeže je v provozu ve školních dnech v průběhu školního roku. Pro potřeby ubytovaných
může být na základě rozhodnutí ředitelky školy nebo vedoucí domova mládeže v provozu i během
prázdnin nebo dnů pracovního klidu.

2. V průběhu školního roku odjíždějí žáci povinně k rodičům:



na dny pracovního klidu a na dny, ve kterých se nevyučuje. Odjezd se zapisuje do
odjezdové knížky, kterou rodiče stvrzují podpisem. Odjezdovou knížku musí mít
každý nezletilý žák.
ve školních dnech z důvodů nemoci nebo z rodinných důvodů, ale vždy se
souhlasem zákonných zástupců (buď zápisem v odjezdové knížce nebo po
telefonickém kontaktu před odjezdem a následném zápisu v odjezdové knížce).

3. Příjezdy do DM budou probíhat zpravidla v pondělí od 6:00 do 8:00 hodin. Pokud žák nepřijede
do DM, zákonní zástupci ho telefonicky omluví, popřípadě zletilý žák se omluví telefonicky
sám. Odjezdy budou probíhat zpravidla v pátek do 15:00 hod.
4. Žáci školy se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.
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5. Přidělený pokoj může ubytovaný plně využívat s veškerým jeho příslušenstvím, obdobně i veškeré
zařízení domova mládeže, které je určeno ubytovaným (např. sociální zařízení, kuchyňky,
společenské místnosti atd.).
6. Za ubytování v DM hradí každý žák poplatek ve výši 700,-Kč/měsíčně. Žáci, kteří konají praxi
mimo vyučování, hradí poplatek ve výši 500,-Kč měsíčně. První platba poplatku je splatná před
nástupem žáka k ubytováním v daném kalendářním roce. Bez úhrady poplatku nebude umožněn
nástup na ubytování a nebudou předány klíče. Další platby poplatku jsou splatné vždy k 20. dni
kalendářního měsíce, za který se platí. Výše měsíční úhrady se nemění, a to ani v případě, pokud žák
není ubytován v DM po všechny dny v měsíci, po které mu právo ubytování náleží.
Kapitola V.
Stravování
1. Žák ubytovaný v DM se stravuje ve výdejně školní jídelny školy. Zde odebírá snídaně, obědy a
večeře. V případě nemoci nebo odjezdu z DM ve školních dnech z jiných důvodů si žák stravu
osobně odhlásí. Pokud tak neučiní, bude mu účtována jako odebraná.
2. V prostorách DM je žákům k dispozici kuchyňka pro přípravu pokrmů. Příprava pokrmů je z
bezpečnostních důvodů možná pouze za použití elektrických spotřebičů školy. Žák není oprávněn
připravovat pokrmy za užití vlastních spotřebičů, výjimky z vážných důvodů může povolit
vychovatel či vedoucí DM.
3. Žák má právo používat chladničku určenou k úschově potravin, umístěnou v prostorách DM, a
mikrovlnou troubu. Pracoviště si žák po přípravě pokrmu vždy uklidí, umyje nádobí, vysuší jej a
vyčistí spotřebiče, je-li to vzhledem k jejich použití nezbytné.
4. Žák může mimo chladničku uchovávat výlučně potraviny, které takové skladování umožňují, aby
nedocházelo k jejich zkažení. Potraviny uchované v chladničce je povinen bez zbytečného odkladu
zkonzumovat, je oprávněn konzumovat výlučně vlastní potraviny, nikoliv potraviny jiných žáků.
Vlastní potraviny, které hrozí zkažením, je povinen z chladničky neprodleně (ihned) odstranit.

Kapitola VI.
Práva a povinnosti pracovníků DM
1. Pracovníci DM jsou povinni zajišťovat výchovu žáků mimo vyučování, respektovat jejich
osobní zájmy, rozvíjet jejich schopnosti, nadání a pomáhat jim v přípravě na vyučování, jakož i
při rozvoji jejich osobnosti a přípravě na budoucí povolání.
2. Pracovníci DM jsou povinni vytvářet v DM přátelské společenské prostředí vybudované na
vzájemné úctě, důvěře, toleranci a spravedlnosti.
3. Pracovníci DM jsou povinni vykonávat nad ubytovanými žáky kontrolu, dohlížet na plnění jejich
povinností a umožnit výkon jejich práv dle tohoto vnitřního řádu.
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Kapitola VII.
Práva a povinnosti žáků
Obecná práva a povinnosti:
1. Žák je povinen plnit pokyny vedoucí DM, vychovatelů a dalších pracovníků školy.
2. Žák je povinen respektovat vedoucí DM, vychovatele, další pracovníky školy a ostatní žáky a
budovat s nimi společenské vztahy založené na vzájemné úctě, důvěře a toleranci.
3. Žák je povinen dodržovat základní společenská pravidla a pravidla slušného jednání a
komunikace.
4. Žák je povinen udržovat v prostorách DM, včetně přiděleného pokoje, čistotu a pořádek,
provádět pravidelný úklid přiděleného pokoje a podílet se na úklidu společných prostor DM
(pořádková služba).
5. V přiděleném pokoji není žák oprávněn provádět jakékoliv úpravy, nebude-li provedení takové
úpravy odsouhlaseno vychovatelem či vedoucí domova mládeže. Žák je povinen chránit pokoj s
jeho veškerým příslušenstvím před poškozením čí zničením. Za škodu způsobenou na majetku
školy odpovídá společně se svými zákonnými zástupci.
6. Žák je povinen šetrně zacházet a chránit před poškozením, zničením či ztrátou veškeré vybavení
DM, včetně vybavení společných prostor určených ubytovaným (např. sociální zařízení,
kuchyňky, společenské místnosti atd.).
7. Žák je povinen neprodleně (ihned) oznámit vychovateli nebo vedoucí domova mládeže veškeré
skutečnosti nasvědčující možnému hrozbě poškození, zničení či ztráty majetku školy , včetně
vybavení prostor DM a přiděleného pokoje, jakož i veškeré vady a nedostatky zařízení. Je
povinen neprodleně oznámit všechny mimořádné či nebezpečné události, které by mohly vést k
ohrožení života, zdraví či majetku osob.
8. Žák je povinen zachovávat noční klid od ….do …., a v této době nerušit ostatní ubytované žáky.
9. Žák je povinen hlásit vychovateli důvody absence ve škole, osvědčovat absenci potvrzením
zákonných zástupců o důvodu nepřítomnosti.
10. Žák je povinen bezodkladně oznámit vychovateli veškeré změny v osobních údajích (změna
adresy, kontaktního telefonu, zaměstnání rodičů apod.).

Příjezd, vycházky, odjezd:
1. Žák má povinnost hlásit odložení příjezdu do DM nebo jeho předčasný odjezd, a to v
dostatečném předstihu. Nezletilí žáci oznamují tuto skutečnost prostřednictvím zákonných
zástupců.
2. Žák má povinnost hlásit odchod do školy nebo na praxi, návrat ze školy nebo praxe, odchod na
vycházku, návrat z vycházky či další odchody a příchody do DM.
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3. Žák má povinnost hlásit odchod k lékaři a příchod zpět a předložit potvrzení lékaře o návštěvě
ve studijním průkazu.
4. Žák má právo požádat vychovatele o udělení vycházky. Na vycházku nemá žák právní nárok. O
povolení vycházky rozhodne vychovatel po předchozím projednání s vedoucí DM a určí rovněž
její rozsah.
5. Žák má právo požádat vychovatele o prodloužení vycházky, nejpozději však do doby začátku
nočního klidu. Na prodloužení vycházky není právní nárok. O prodloužení vycházky rozhodne
vychovatel po předchozím projednání s vedoucí DM a určí rovněž její rozsah.
6. Žák není oprávněn opouštět Městec Králové, a to ani za účelem výletu, bez předchozího
povolení vychovatele.
Ubytování:
1. Žák je povinen přijíždět do DM, odcházet do školy na praxi, přicházet ze školy, praxe či
vycházky včas.
2. Žáci jsou povinni dbát zásad osobní hygieny, čistě se oblékat, ve všech prostorách DM se
přezouvat.
3. Žáci jsou povinni šetřit vodu, elektrickou energii.
4. Případně návštěvy žáků v DM je žák povinen ohlásit vychovateli a pobývá s návštěvou ve
vyhrazeném prostoru. Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích nejsou povoleny.
5. V DM není povoleno chování či přechovávání zvířat, požívání ani přechovávání alkoholu či
jiných omamných či psychotropních látek, jedů a jiných zdraví škodlivých látek. V případě
podezření na požití uvedených látek ubytovaným žákem je žák povinen se na požádání
vychovatele podrobit dechové či jiné zdravotní zkoušce.
6. Žákům se zakazuje kouřit v prostorách DM, přilehlém areálu DM a školy, včetně akcí
organizovaných DM či školou. Žáci nesmí přechovávat v prostorách DM žádné
střelné,bodné,sečné a jiné zbraně, manipulovat s výbušninami a chemikáliemi.
7. Žáci nejsou oprávněni hrát v prostorách DM jakékoliv hazardní hry, dopouštět se jakéhokoliv
rasistického, xenofobního, či jinak diskriminačního chování, šikany či jakéhokoliv jednání,
které by mohlo mít znaky trestného činu nebo přestupku.
8. V případě podezření na porušení ustanovení odst. 5 a 7, včetně ustanovení o používání a
přechovávání chemických prostředků a chemikálií, si škola (DM) vyhrazuje právo na kontrolní
prohlídku (botníků, skříňky skříně, zásuvky, atd.). Prohlídka proběhne vždy za účasti dvou
vychovatelů.
Společenský život a zájmové aktivity:
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1. Žák má právo podílet se na organizaci veškerého dění v DM a účastnit se činností určených
ubytovaným žákům.
2. Žáci mají v rámci života v domově mládeže široké možnosti využití svého volného času.
Ubytovaným žákům jsou k dispozici následující volnočasová zařízení: travnaté hřiště,
basketbalové hřiště, posilovna, studovna s internetem, knihovna, stolní tenis, kulečník, tenisové
kurty v Městci Králové, hřiště na volejbal a nohejbal, městské kino. Žáci mají rovněž možnost
se zúčastnit kulturních akcí pořádaných ve městě. Návrat z volnočasových aktivit žáků nesmí
být v rozporu s denním režimem žáka.
Bezpečnost, požární ochrana, ochrana zdraví:
1. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních
žáků, vychovatelů a dalších pracovníků školy a domova mládeže a zachovávat protipožární a
jiné bezpečnostní předpisy a normy.
2. Žák je povinen chovat tak, aby nezpůsobil škodu na zdraví sobě nebo ostatním osobám a aby
nezpůsobil škody na majetku školy a ostatních žáků.
3. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví ostatních osob a hlásit vychovateli nebo vedoucí
domova mládeže veškeré úrazy, onemocnění, poranění či jiné okolností týkající se jeho
zdravotního stavu, včetně způsobu léčby a medikace. Nastane-li taková okolnost za pobytu žáka
doma, je povinen toto oznámit vychovateli nebo vedoucí domova mládeže nejpozději do 24 hod.
4. Žák má povinnost účastnit se pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních
pokynů vychovatelů.
5. V prostorách DM je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru je žák
povinen neprodleně (ihned) uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
6. V prostorách DM je zakázáno používání a přechovávání chemických prostředků a jakýchkoliv
chemikálií, hořlavin a těkavých látek.
7. V prostorách DM je zakázána manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací (i výměna
žárovky), zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů s výjimkou fénů, kulmofenů a
holicích strojků, rádií, CD přehrávačů, PC a nabíječek mobilních telefonů – Za výše uvedené
spotřebiče domov mládeže nezodpovídá. Žák nesmí ponechat elektrický spotřebič připojený k
síti v době své nepřítomnosti.
8. Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání na okenní parapety, vstupování na
střechu domova mládeže a ostatních přilehlých budov, vyhazování různých předmětů a vylévání
vody z oken nebo házení sněhu do oken.
9. Ubytovaným žákům není dovoleno vnášet do prostor DM hodnotné předměty, větší obnosy
peněz či jiné cenné věci z důvodu ochrany proti proti odcizení. V případě nutnosti musí být tyto
předměty předány vychovateli k řádnému zajištění proti možnému odcizení. Za případnou ztrátu
v důsledku nerespektování tohoto ustanovení domov mládeže ani škola neodpovídá.
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10. Při odchodu z pokoje je nutné vždy pokoj uzamknout. Současně není dovoleno se na pokoji z
důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví zamykat zevnitř a znemožnit vstup vychovateli.
Ochrana žáků a řešení problémových situací:
Žák má právo na pomoc při řešení osobních nebo studijních úkolů a problémů, na pomoc při řešení
problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy.
Žák, který se stal obětí či svědkem šikany nebo jiného násilného, ponižujícího, diskriminačního
nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, xenofobní jednání, brutalita apod.), má
povinnost hlásit takovou skutečnost vychovateli nebo vedoucí domova mládeže a na základě tohoto
oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.
Odpovědnost za škodu:
1. Žák je povinen chránit osobní majetek svůj, školy, domova mládeže, ostatních žáků a jiných
osob a předcházet svým jednáním jeho poškození, ztráty nebo zničení.
2. Žák nese odpovědnost za škodu, kterou svým jednáním (byť i z nedbalosti) způsobil, jakož i za
škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Žák je povinen nahradit
vzniklou škodu v plném rozsahu.
3. V případě ztráty svěřeného klíče hradí ubytovaný náklady spojené s jeho novým pořízením.
Kapitola VIII.
Výchovná opatření
1. Výchovným opatřením jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
2. Pochvala nebo jiné ocenění (věcný dar) může být uděleno vychovatelem, vedoucí domova
mládeže nebo ředitelkou školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, solidarity, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
3. Za porušení vnitřního řádu domova mládeže, může vychovatel, vedoucí domova mládeže nebo
ředitelka školy uložit žákovi tato kázeňská opatření:
 napomenutí
 důtka
 podmíněné ukončení ubytování na domově mládeže na dobu 1-12-ti měsíců
 ukončení ubytování na domově mládeže
4. Napomenutí se ukládá zpravidla za méně závažná porušení vnitřního řádu DM, např. nepořádek
v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se úklidu prostor DM
(pořádková služba, porušení oznamovací povinnosti (závady na majetku, změny osob. údajů),
nehospodárné plýtvání vodou, elektrickou energií, potravinami, neodůvodněné uzamčení pokoje
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zevnitř, nedodržení večerky a nočního klidu, opakované nepřezutí se do domácí obuvi, chybějící
záznamy ve studijním průkazu žáka.
5. Důtka se ukládá zpravidla za závažnější porušení vnitřního řádu DM, např. opakované méně
závažné přestupky, méně závažné projevy šikany, diskriminace, xenofobního jednání,
netolerance, méně závažné ohrožení života či zdraví osob, narušování soukromí a klidu
ubytovaných žáků, nepovolená návštěva na pokoji žáků opačného pohlaví, způsobování škod na
majetku školy, DM, žáků či jiných osob, porušování zásad ochrany majetku (nezamykání
pokoje, neukládání cenných věci u vychovatele), neomluvená neúčast na schůzce výchovné
skupiny, opakované nedodržování včasných odchodů a příchodů do DM, používání
nepovoleného spotřebiče.
6. O podmíněném ukončení ubytování na domově mládeže může rozhodnout pouze ředitelka školy
nebo vedoucí domova mládeže po projednání s ředitelkou školy. O podmíněném ukončení
ubytování a jeho rozsahu bude rozhodnuto v případě závažných porušení vnitřního řádu DM ,
např. v případě opakovaných závažnějších porušení, hrubé, vulgární, anebo nepřiměřené
chování vůči jiným osobám, přechovávání a požívání alkoholických nápojů, příchod do domova
mládeže v podnapilém stavu nebo ve stavu ovlivnění návykovou látkou, kouření na pokoji,
chování zvířat v objektu domova mládeže, záškoláctví, nepovolené nebo neoznámené opuštění
budovy, závažné hrožování svého zdraví či zdraví jiných osob.
7. O vyloučení žáka z DM rozhodnout pouze ředitelka školy nebo vedoucí domova mládeže po
projednání s ředitelkou školy za současného projednání záležitosti s pedagogickou radou školy.
K vyloučení žáka z DM může dojít v případě velmi závažných porušení povinností stanovených
vnitřním řádem DM, např. opakované závažné porušení, podezření na spáchání trestného činu
(krádež, loupež, vydírání, ublížení na zdraví, podvod atd.) nebo přestupku, ublížení na zdraví
nebo ohrožení zdraví druhého nebo jiné závažné delikty, závažné projevy šikany, diskriminace,
xenofobního jednání, přechovávání střelných, bodných, sečných a jiných zbraní, manipulace s
výbušninami, chemikáliemi, hořlavinami a těkavými látkami, hraní hazardních her, intimní styk
v prostorách domova mládeže nebo internátu, přechovávání a požívání jiných omamných a
psychotropních látek, jedů a jiných zdraví škodlivých látek, poskytnutí ubytování osobě, která
není ubytovaným žákem, škody na majetku způsobené úmyslně.
8. Pochvaly a kázeňská opatření se zaznamenávají do osobních spisů žáků a oznamují se
zákonným zástupcům žáka.
9. Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k aktivitě a předchozímu chování žáka. Volba
kázeňského opatření je ovlivněna především závažností porušení povinností žáka. Opakované
přestupky jsou posuzovány přísněji. Hrubé slovní nebo fyzické útoky vůči pracovníkům DM
nebo školy, jakož i ostatním žákům, se vždy považují za zvlášť závažné porušení vnitřního řádu
s uložením kázeňského opatření spočívajícího minimálně podmíněném ukončení ubytování.
10. O udělených výchovných opatřeních je informována pedagogická rada školy. Náhradní
ubytování v případě vyloučení z domova mládeže škola nezajišťuje.
Kapitola IX.
Ukončení ubytování
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1. Ukončit ubytování v domově mládeže lze:
◦ na vlastní žádost zákonného zástupce žáka nebo žáka samotného, je-li zletilý, ke dni, který
bude určen v žádosti, ukončit ubytování nelze však zpětně.
◦ pro neplacení poplatků za ubytování řádně a včas ke dni marného uplynutí lhůty 30 dnů ode
dne splatnosti poplatku za ubytování, nebude-li písemně umožněno posečkání vedoucí DM
◦ z důvodu ukončení studia na škole, a to ke dni ukončení studia
◦ z důvodu podmíněného vyloučení ze studia na škole, a to ke dni rozhodnutí o podmíněném
vyloučení
◦ z důvodu přerušení studia na škole, a to ke dni prvního dne trvání přerušení studia.
◦ Z důvodu porušování vnitřního řádu DM dle čl. VIII.
2. Žák je povinen nejpozději ke dni ukončení ubytování vyklidit z příděleného pokoje své věci,
pokoj uklidit, vrátit do stavu, v jakém mu byl předán, došlo-li k poničení vybavení, je povinen
toto opravit či nahradit vznikou škodu. Přidělený pokoj následně žák, resp. jeho zákonný
zástupce předá vedoucí DM spolu s předanými klíči. Má-li žák umístěny ke dni ukončení
ubytování své věci v jiných prostorách DM, je povinen je na svůj náklad vyklidit.
Kapitola X.
Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků

1. Zákonní zástupci žáka, jakož i zletilí žáci, mají právo na informace o průběhu a výsledcích
výchovy žáka (chování a aktivita žáka, hodnocení v pololetí i v průběhu školního roku), jakož i
o kázeňských proviněních, které ohrožují další pobyt žáka v DM či ve škole.

2. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák řádně a včas docházel do DM, na vyzvání
vychovatelky, vedoucí DM jsou povinni se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se výchovy a chování žáka.

3. Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat DM o změně osobních údajů, změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtíží žáka a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh výchovy nebo bezpečnost žáka či jiných osob.

4. Zákonní zástupci jsou zodpovědní za léčebný režim svých dětí, pokud má žák ubytovaný v internátu
předepsány léky k pravidelnému užívání, mají zákonní zástupci povinnost o této skutečnosti
vyrozumět vychovatele, zajistit lékařskou zprávu a dávkováním a typem léků.

5. Zákonní zástupci, jakož i zletilí žáci, jsou povinni neprodleně (do 24 h) oznamovat důvody
nepřítomnosti žáka na DM (odklad obvyklého příjezdu, odjezd v týdnu apod.) či sdělovat
požadavky na mimořádné odjezdy žáka nebo na změnu ubytovacích podmínek, včetně
požadavku na předčasné ukončení ubytování. .
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6. Zákonní zástupci, jakož i zletilí žáci, jsou povinni uhradit náklady vzniklé DM neplněním
povinností žáka (odpovědnost za škodu na zdraví či majetku).

Kapitola XI.
Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dne ….................. a ruší platnost předchozího
vnitřního řádu domova mládeže. Každý žák i zákonný zástupce žáka je povinen se s tímto vnitřním
řádem DM seznámit a důsledně se jím řídit.

V Městci Králové dne …...............
…..................................................
Mgr. Hana Podzimková, ředitelka
SOŠ a SOU Městec Králové
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