VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE LIBUŠ

Ubytovaní mají právo:
-

-

používat přidělenou místnost a využívat zařízení DM určené žákům.
podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech aktivit pořádaných
DM.
na účelné a funkční vybavení pokoje a výměnu ložního prádla jednou za 14 dní.
podávat připomínky a námitky vychovateli a/nebo vedoucímu DM (VDM).
na dny pracovního klidu uvolnit pokoj a odjet k rodičům.
o DM je od pátku 15,00 hodin do neděle 18,00 hodin uzavřen.
odjíždět domů i jinam během týdne, avšak pouze na základě předběžného
písemného souhlasu rodičů.
používat vlastní elektrické spotřebiče
o každý schválený spotřebič musí mít platný certifikát na elektrorevizi
provedený odpovědným pracovníkem školy.
o podléhá schválení ze strany VDM.
o poplatek za revizní prohlídku je stanoven na 50 Kč.
o k používání vlastního PC a audiotechniky je vedle toho nutný i souhlas
spolubydlícího.
prázdniny a dny studijního volna trávit mimo DM na základě předběžného
písemného souhlasu rodičů (opustit Domov mládeže mohou i v průběhu školního
týdne).
využívat k uskladnění potravin lednici v prostoru kuchyňky a k jejich přípravě a
konzumaci využívat vybavenou kuchyňku.
o uskladněné potraviny musí být označeny jménem a dostatečně zabaleny.
na maximální ochranu vlastního zdraví a bezpečnosti, možnost a povinnost
aktivně se na ní účastnit a chránit své zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních.
na ochranu vlastního soukromí a klidu
Ubytovaní mají povinnost:

-

dodržovat vnitřní řád DM, denní režim a řídit se pokyny pracovníků DM.
dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy,
hygienické zásady při všech činnostech své i spolubydlících.
oznámit vychovateli každý úraz, onemocnění, plánovanou návštěvu lékaře
oznamuje den předem, v případě onemocnění doma oznámí toto rodiče do 24
hodin od plánovaného příjezdu.
dodržovat dobu příchodu na DM do 17:00 hod., v neděli 18:00 – 22:00 hod.
oznámit změnu případnou změnu času příjezdu na pevnou linku nebo mailem na
DM.
při příchodu na DM se zapsat do příchodového listu.
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-

na výzvu VDM vyklidit a uvolnit pokoje včetně svých osobních věcí (víkendy,
prázdniny a ve výjimečných případech i jindy).
svědomitě se připravovat na vyučování.
udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech a ve všech společných
prostorách DM, zejména společné kuchyňce.

-

zajistit úklid na pokoji
o denně stlát postel
o vynášet odpadky
o mýt umyvadlo a WC
o dodržovat zásady ekologické likvidace PET lahví

-

Pravidelně každý čtvrtek do 19:00 uklidit pokoj (odnést odpadky, uklidit skříně
apod…)
šetřit vodou i energiemi, třídit odpad a nepoškozovat chránit vybavení DM, ale
chránit ho před poškozením.
vypnout elektrické přímotopy v koupelně ve 22,00 hod včetně doby odjezdu na
víkend.
při odchodu z DM odevzdat klíče od pokoje.
okamžitě hlásit veškeré závady inventáře a vybavení DM vychovateli, prokázanou
škodu je viník povinen uhradit, resp. na vlastní náklady věc uvést do původního
stavu. (projednání a zápis škodní komise).
dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, respektovat ostatní
ubytované a pracovníky DM.
ukládat venkovní obuv do botníků a v prostorách DM používat domácí přezůvky,
chodit přiměřeně a čistě oblečen.
před odjezdem na víkend vždy vyklidit lednici a odstranit kazící se potraviny (při
nálezu prošlých či zkažených potravin má vychovatel právo tyto věci odstranit).
návštěvy lze přijímat pouze po dohodě s vychovatelem.
zamykat pokoj i při krátkodobém opuštění pokoje, nepřinášet do DM cenné
předměty, vyšší částky peněz uložit u vychovatele (DM nezodpovídá za odcizené
věci z neuzamčeného pokoje).
dodržovat studijní klid v době 18:30 - 20:00 hod.
řádně a podle svých schopností se věnovat studiu, ukončení studia je zároveň
důvodem k ukončení ubytování.
uhradit prokazatelné náklady spojené se škodou na vybavení DM, resp. opravou
zničených a poškozených věcí svévolným způsobem ze strany žáků. (zápis - škodní
protokol).
poplatek za ubytování zaplatit hotově či bankovním převodem vždy do 15. dne
každého měsíce.

-
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Je zakázáno:
-

svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do instalace jakéhokoli druhu.
kouření ve všech prostorách DM.
užívat, přechovávat nebo distribuovat alkohol, cigarety i jiné omamné a zdraví
škodlivé látky, střelné, sečné, bodné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a
výbušninami, přechovávat pornografii.
vynášet nádobí, talíře a elektrospotřebiče z kuchyňky a zamykat se v ní.
nechávat si klíče od kuchyňky a TV místnosti – je třeba vracet je na hlavní službu.
používat neschválené elektrospotřebiče.
užívání elektrických přímotopů mimo topnou sezonu.
hrát hazardní hry.
skladování potravin na vnějším a vnitřním parapetu v souladu s hygienickými
předpisy.
umisťovat na pokojích vlastní výzdobu (plakáty atd.), výhradně pod podmínkou
schválení VDM.
přemísťování a manipulace s nábytkem a dalším inventářem DM.
uzamykání pokojů, klíč mimo zámek z důvodů požární ochrany (pro případ
nouzové ho otevření dveří).
malovat, psát po zařízení DM nebo se dopouštět jiné formy vandalství.
po 22 hodině navštěvovat jiné pokoje nebo bez svolení opouštět vlastní pokoj či
DM.
Výchovná opatření:

-

pochvala třídního učitele či ředitele.
pochvalný dopis vedení školy zaslaný rodičům.
napomenutí třídního učitele.
důtka třídního učitele.
důtka ředitele školy.
podmíněné ukončení ubytování se zkušební dobou.
ukončení ubytování.
Porušení pravidel je postihováno výchovným opatřením, při opakovaném porušení
zákazu okamžitým ukončením ubytování.

Tento řád nabývá účinnosti dne 30. 8. 2017
V Praze dne 30. 8. 2017
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