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VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU 

při ZŠ a MŠ prof. V.Vejdovského 

Tomkova 42, Olomouc - Hejčín 

 

 
Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a příslušných prováděcích předpisů (zejména 
vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 
zařízeních); dále v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších přepisů; dále Listiny základních práv a svobod a dalších zákonných předpisů ČR a navazuje 
na Školní řád Základní školy a Mateřské školy prof. V.Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc – Hejčín.  

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
1. Základní škola a Mateřská škola prof.V.Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc - Hejčín (dále jen 

škola) má v souladu s platnými právními předpisy zřízen jako jednu ze svých součástí internát. 

2. Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ubytovaných žáků a jejich 
zákonných zástupců v internátu a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 
s pedagogickými pracovníky, dále provoz a vnitřní režim internátu, 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 
internátu ze strany žáků a je závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a 
všechny zaměstnance školy. 

3. Internát je školské zařízení, které zabezpečuje ubytovaným žákům kvalifikované výchovné 
působení, studijní podmínky, ubytování a stravování. Výchovná činnost navazuje na výchovně-
vzdělávací činnost školy a zabezpečují ji vychovatelé a vychovatelky (dále jen vychovatelé). 

4. Všem zúčastněným osobám (ubytovaným, zaměstnancům, zákonným zástupcům) je 
poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a 
veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte 
a dalších právních norem ČR. 

5. Součástí vnitřního řádu internátu je režim dne uvedený v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

6. Na přijetí do internátu není právní nárok, přihláška platí pro jeden školní rok. O přijetí 
rozhoduje ředitel školy. Před ubytováním do internátu podepíší zákonní zástupci žáků Smlouvu 
o ubytování a o úhradách spojených s ubytováním a stravováním. Zákonní zástupci nezletilých 
žáků se svým podpisem zavazují dbát ustanovení vnitřního řádu, která se jich týkají, a 
současně vést své děti k dodržování vnitřního řádu. Ze zákona č. 561/2004 Sb., vyplývá mimo 
jiné povinnost zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků na vyzvání ředitele školy se osobně 
zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se dítěte nebo žáka. 

7. K internátnímu pobytu jsou přijímáni žáci s bydlištěm mimo Olomouc a na základě odborného 
doporučení i žáci z Olomouce. Na internát jsou přednostně přijímáni žáci školy odpovídající 
svým postižením statutu školy. Přednostně jsou přijímáni žáci, kteří v předchozím období plnili 
podmínky ubytování (dodržování Vnitřního řádu internátu). 
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8. Důvodem k ukončení ubytování je závěr školního roku, ukončení studia, písemná žádost 
rodičů, nebo ukončení ubytování žáka ze strany internátu pro závažné porušení Vnitřního řádu 
internátu. 

9. Zákonní zástupci žáků musí na každý školní rok podat v daném termínu novou žádost 
o ubytování řediteli školy a vyplnit předepsanou přihlášku.  

 

II. PROVOZ INTERNÁTU 
1. Žáci nastupují do internátu v den zahájení školního roku, provoz internátu je ukončen v den 

ukončení školního roku. 

2. Internát je v provozu v době školního roku od neděle 18:00 hod. do pátku 15:00 hod. 

3. V neděli je příjezd do internátu od 18,00 hodin. 

4. Páteční provoz v internátě končí v 15,00 hodin. 

5. V případě nemoci, výskytu pedikulozy, zranění nebo podezření na počínající onemocnění 
rodiče do internátu dítě a nezletilé žáky neposílají  - navštíví lékaře v místě bydliště. 

6. Nepřítomnost žáka je nutné omluvit do 24 hodin po zahájení nepřítomnosti telefonicky nebo 
písemně. Odložení příjezdu do internátu z osobních důvodů žák sděluje prostřednictvím rodičů 
formou jakékoliv zprávy – telefon, mail, nejpozději do 24 hodin. 

7. Žák oznamuje vychovateli každý úraz a onemocnění. 

8. Při onemocnění nebo úrazu dítěte v internátu zajistí první pomoc a návštěvu lékaře 
zdravotnice školy, případně vychovatelka a informuje rodiče dítěte. Rodiče dítěte jsou povinni 
si nemocné dítě osobně vyzvednout a zajistit další nutnou péči. Na internátě není možné ze 
zdravotních ani provozních důvodů potřebnou péči o nemocné dítě zajistit. Při zjištění nebo 
důvodném podezření z infekčního onemocnění budou neprodleně informováni zákonní 
zástupci žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření 
infekce. 

9. Pokud je ubytovaný žák uznán lékařem za nemocného, odjíždí z internátu bez zbytečného 
odkladu do místa bydliště. Pobyt nemocných žáků v internátu není z důvodů ochrany zdraví 
ostatních ubytovaných dovolen. 

10. Při důvodném podezření ze zneužívání návykových látek (alkohol, drogy aj.) učiní vychovatelé 
nezbytná opatření k ochraně zdraví žáka - informují rodiče, ředitelství školy, zdravotnické 
zařízení a je-li zdravotní stav žáka vlivem návykových látek změněný, ihned žádají rodiče 
(zákonné zástupce) o odvoz ubytovaného domů nebo k lékařskému ošetření. 

11. Doprovod nezletilého dítěte z internátu jinou osobou než zákonnými zástupci - pouze na 
základě písemného oznámení rodičů. V případě, že rodiče nevyzvednou v pátek dítě do 15:00 
hod z internátu, vychovatelka zajistí péči o ně a rodiče průkazně uvědomí, kde se dítě nachází. 
Vzniklé finanční náklady spojené se zajištěním dítěte v době mimo provoz internátu hradí 
rodiče. 

12. Žáci od 12 let mohou samostatně přijíždět a odjíždět z internátu a docházet do školy na 
základě žádosti rodičů podané písemně vedoucímu  vychovateli  internátu. 

13. Seznam žáků, kteří mají povolen samostatný odjezd, vypracovává vedoucí vychovatel  a je 
trvale vyvěšen na nástěnce ve vychovatelně. 

14. Ubytovaní žáci nepřinášejí do internátu cenné věci a předměty, které přímo nesouvisejí s 
pobytem v internátě, ani vyšší částky peněz. Pokud je nezbytné je přinést, požádá skupinového 
nebo službu konajícího vychovatele o jejich uschování. Za hry, peníze a jiné cennosti, které si 
žák na internát přinese, škola neručí, pokud si je neuloží u vychovatelky. 
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15. Cizí návštěvy v internátu (i docházející žáci školy) se musí ohlásit u skupinového nebo službu 
konajícího vychovatele, či jiného pedagoga pracujícího v internátu. Vstup do internátu je 
povolen pouze ubytovaným, jejich rodičům a pracovníkům školy. 

16. Příchod žáků na internát po skončení vyučování: žáky 1. stupně ZŠ přebírá skupinový, či službu 
konající vychovatel, starší žáci přicházejí samostatně bez doprovodu. 

17. Mimořádný odjezd z internátu v týdnu musí rodiče žáků povolit písemně, nebo se domluvit se 
skupinovým vychovatelem. V případě nutnosti mohou žáci použít telefon v kanceláři. 

18. Stravování na internátě je zajištěno v rozsahu pěti jídel denně. Je dbáno na dodržování pitného 
režimu. 

 Ubytovaní žáci školy se stravují ve školní jídelně školy. Jídla se vydávají a konzumují v 
prostorách k tomu určených. Odnášení jídla na pokoj není povoleno, výjimky ze závažných 
důvodů povoluje vychovatel. 

 Ditě je nutné odhlásit do 10:00 prvního dne nepřítomnosti, aby rodičům zbytečně 
nevznikaly náklady za stravování a ubytování, později není možné dítě na druhý den 
odhlásit. V případě nemoci nebo odjezdu z internátu si stravu před odjezdem osobně 
odhlásí.  

 Stravu lze odhlásit:  
-  z důvodu přechodné nepřítomnosti 

-  ze zdravotních důvodů na základě potvrzení odborného lékaře po dohodě s vedoucí 
školní jídelny.  

19. Ubytovaní mají možnost používat ledničku určenou k úschově potravin. Ukládání potraviny 
pouze na vyhrazených místech, tzn. potraviny podléhající zkáze v lednicích a trvanlivé 
potraviny (např. pečivo, sušenky, čaj aj.) ve vyhrazené skříňce v pokoji. Stav potravin průběžně 
kontroluje. Ponechávat potraviny na okenních parapetech a volně položené na pokoji není z 
hygienických důvodů dovoleno. 

20. Ubytovaní mají možnost využívat kuchyňku s vědomím vychovatelů.  

III. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY 
A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ 

Ubytovaný žák má právo žádat zaměstnance o některé služby a výjimky z Vnitřního řádu internátu. 

Skupinového vychovatele může žák požádat: 

- o informace týkající se života v internátu 

- o pomoc při řešení osobních nebo studijních úkolů a problémů 

- o nápravu věcí spojených s ubytováním, stravováním a zdravotně-hygienickým 
zabezpečením, bezpečností apod. 

- o výjimku z Vnitřního řádu internátu, např.: 
mimořádné studium, sledování večerních programů po večerce, povolení návštěvy 
v prostorách internátu, souhlas s účastí na pravidelných činnostech mimo internát (např. 
zájmové kroužky, sport oddíly apod.)  

Noční vychovatelku může požádat: 

- o prodloužení osobní večerky z důvodu sledování televizního programu 

- o určení místa pro studium po večerce mimo pokoj 

- o buzení před budíčkem 
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Vedoucího vychovatele může žák žádat: 

- o pomoc při řešení problémů s pobytem v internátě, při řešení vztahů se spolubydlícími nebo 
vychovateli 

- o udělení výjimky z obecně platných ustanovení Vnitřního řádu internátu, kterou nemůže 
rozhodnout skupinový vychovatel 

- v odůvodněném případě o přeřazení do jiné výchovné skupiny nebo jiného pokoje. 

Mimořádné studium se povoluje žákům, kteří se nemohli připravit na vyučování v řádné době 
přípravy na výuku. Studium povoluje skupinový vychovatel ve spolupráci s noční službou. 
Mimořádné studium v době po večerce bude umožněno v určené pracovně. 

Televizní program přes večerku lze sledovat pouze výjimečně a za předpokladu ukázněného chování 
a dodržování nočního klidu.  

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 
Ubytovaný žák má na základě přijetí právo na zajištění ubytování a stravování a všech náležitostí s 
tím spojených, zejména na zajištění bezpečnostních a hygienických norem. Tyto normy je povinen 
dodržovat a respektovat. 

Ubytovaný žák respektuje omezení, která nejsou příjemná, ale jsou nezbytná z hlediska výchovy, 
ochrany práv a svobod ostatních, bezpečnosti, zdraví nebo hospodárného provozu. 

Ctí svobodu a práva druhých. Je tolerantní zejména k jejich potřebě učit se v klidu a mít své 
soukromí, a to zejména v době studijního a nočního klidu. 

Práva žáků 

1. Podílet se na organizaci volného času a režimu dne žáků internátu. 

2. Účastnit se všech akcí pořádaných internátem. 

3. Podávat připomínky ke všem otázkám života internátu vedoucímu vychovateli. Veškeré návrhy 
a připomínky podávat společensky přijatelnou formou, která ctí zásady slušného chování a 
demokratického občanského soužití. Pro náměty, stížnosti a připomínky je také možno 
využívat schránku důvěry, která je umístěna ve vstupních prostorách školy. 

4. Používat přidělenou ložnici s příslušenstvím. 

5. Požadovat účelné vybavení pokoje. 

6. V přiděleném pokoji může po dohodě s vychovateli provádět drobné úpravy a výzdobu. Na 
stěny a nábytek není dovoleno vylepovat plakáty z důvodu hospodárného zacházení se 
svěřeným majetkem. 

7. Využívat tělocvičnu, knihovnu a všechna další zařízení internátu určená žákům. 

8. Ukládat potraviny v lednici v kuchyňce. 

9. Používat varnou konvici, ale z bezpečnostních důvodů vždy pod dohledem vychovatelky. 

10. Požadovat pravidelnou výměnu ložního prádla, nejméně jedenkrát za čtyři týdny. O výměnu 
ložního prádla má právo požádat ve zvláštních případech i mimo pravidelný termín. 

11. Odjíždět během týdne z internátu, avšak pouze s písemným souhlasem rodičů. 

12. Právo na klid po večerce. 

13. Ke studijním účelům může používat vlastní osobní počítač (viz dále část 4 tohoto dokumentu – 
Bezpečnost, požární ochrana a ochrana zdraví v internátu). 
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14. Má právo požádat o prodloužení večerky ze studijních důvodů nebo z důvodu sledování TV 
programu či z jiných osobních důvodů. 

15. Ubytovaní mají právo na pomoc při řešení osobních nebo studijních úkolů a problémů, na 
pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními ubytovanými nebo zaměstnanci 
školy. 

16. Ubytovaný žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo 
protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má právo oznámit takovou 
skutečnost kterémukoliv zaměstnanci internátu nebo školy a na základě tohoto oznámení má 
právo na okamžitou pomoc a ochranu.  

17. Účastnit se zájmové činnosti konané mimo internát, pokud není návrat z takové činnosti v 
rozporu s denním režimem, na základě písemného souhlasu zákonného zástupce žáka.  

18. Využívat volný čas v internátě k rozvoji své osobnosti tím, že se řádně připravuje na vyučování 
a využívá nabídek činností pro volný čas. 

19. Naplňovat a uplatňovat svá práva vyplývající z „Úmluvy o právech dítěte“, zejména právo na 
vzdělání, odpočinek a volný čas, na respektování své osobnosti a další. Současně umožňuje 
svým chováním a jednáním naplnění těchto práv ostatním ubytovaným žákům.  

Povinnosti žáků 

1. Dodržovat vnitřní řád, režim dne a řídit se pokyny vychovatelů. 

2. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy. 

3. Neopustit internát, pokud odjezd skupinový, či službu konající vychovatel nepovolí. 

4. Pravidelně se připravovat na vyučování. 

5. Udržovat pořádek ve svých osobních věcech, ve všech společných prostorách internátu, denně 
uklízet ložnici. 

6. Ubytovaní jsou povinni podílet se na pravidelném úklidu přiděleného pokoje a některých 
dalších společných prostor dle pokynu vychovatelů.  

7. Šetřit a nepoškozovat zařízení internátu. Všechny škody vzniklé nešetrným zacházením a 
způsobené úmyslně hradí rodiče ubytovaných dětí. Škodu prokazatelně zaviněnou žákem 
uhradit co nejdříve nebo uvést inventář do původního stavu. Škody způsobené z nedbalosti 
nebo úmyslně uhradit v plném rozsahu (poškození nábytku, malby, dveří, výzdoby, ztráta klíčů 
apod.). 

8. Ubytovaní jsou povinni hospodárně nakládat s potravinami, elektrickou energií, vodou. 

9. Okamžitě hlásit všechny závady. 

10. Oznámit neprodleně každý úraz a onemocnění službu konajícímu vychovateli a řídit se jeho 
pokyny (v případě nutnosti ohlásit i za jiného nemocného či zraněného). 

11. Dodržovat zásady slušného chování. 

12. Chodit čistý a upravený. 

13. Ve všech prostorách internátu se přezouvat a obuv odkládat na určeném místě. 

14. Ubytovaní mají povinnost pohybovat se v internátu v domácí obuvi (ne sportovní obuv). 

15. Ukládat potraviny pouze ve vyhrazených prostorách. 

16. Používání spotřebičů a PC je podmíněno povolením ředitele školy. Všechny používané přístroje 
musí být schváleny revizním technikem BOZP.  

17. Používat pouze schválené elektrické spotřebiče z vybavení internátu.  
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18. Peníze a cenné předměty uložit u skupinové vychovatelky nebo v kanceláři vedoucího 
vychovatele. 

19. Chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících.  

20. Ubytovaní mají povinnost hlásit veškeré ztráty osobních věcí, peněz apod., a to neprodleně po 
zjištění takové ztráty. 

21. Ubytovaní mají povinnost hlásit bezodkladně jakékoliv poškození majetku internátu, zařízení 
nebo vybavení. 

22. Ubytovaný, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání 
(vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má povinnost hlásit takovou skutečnost 
vychovatelce. 

23. Ubytovaní mají povinnost ve 20:30 hod. (večerka) mít připravené lůžkoviny, noční oblečení, 
zhasnuté stropní světlo, vypnuté CD přehrávače. 

24. Oznámit předem každý mimořádný odjezd. Mimořádný odjezd povolí vychovatel pouze na 
základě písemné, výjimečně telefonické žádosti rodičů. Rodiče žáka potvrdí jeho příjezd domů 
telefonicky nejdéle do 21,00 hodin. 

25. Před ukončením pobytu v internátu vyrovnat všechny dosud nezaplacené pohledávky vůči 
internátu, včas odstěhovat osobní věci, předat vychovatelce  svěřené věci a zařízení v pořádku 
(event. poškozené uhradit hotově v pokladně školy), dle pokynů vychovatele uklidit ložnici a 
botník.  

26. Dodržovat zásady slušného chování vůči pedagogickým pracovníkům, ostatním zaměstnancům 
internátu i školy a spolužákům. 

27. Dodržovat zásady, že všichni mají stejná práva (i povinnosti), projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí jsou porušením zákona. 

28. Dodržovat zákaz hraní hazardních her, užívání a přechovávání alkoholických nápojů, kouření a 
zákaz nošení, držení, distribuce a užívání jiných omamných a zdraví škodlivých látek. 

29. Zodpovědným plněním uložených úkolů se podílet na zdárném provozu internátu. Ubytovaný 
žák je odpovědný vůči sobě a svému okolí. Neohrožuje zdraví své ani druhých. 

30. PŘÍJEZD DO INTERNÁTU A JEHO OPUŠTĚNÍ 

- Ubytovaný má povinnost hlásit službu konajícímu vychovateli příchod do internátu a 
odchod z něj. 

- Ubytovaný má povinnost hlásit odchod do školy ráno i v odpoledních hodinách. 

 

Obecná práva a povinnosti ubytovaných žáků a pracovníků školy 

1. Ubytovaný má právo na kontakt se zákonnými zástupci, kdykoliv projeví takové přání, má 
právo na bezodkladné předání doručené pošty nebo vzkazu. 

2. Ubytovaný je povinen plnit pokyny pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a 
vnitřním řádem. 

3. Všichni pracovníci školy a ubytovaní se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských 
vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

4. Všichni pracovníci školy a ubytovaní dbají o dodržování základních společenských pravidel a 
pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

5. Všichni pracovníci školy a ubytovaní dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách 
školy. 
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6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ubytovaných vůči pracovníkům školy nebo 
pracovníků školy vůči ubytovaným je považovány za závažné porušení vnitřního řádu a vedení 
školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a 
ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3). 

7. Ubytovaný má povinnost hlásit vychovateli důvod absence ve škole. 

Práva a povinnosti rodičů (zákonných zástupců) ubytovaných žáků  

1. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo na informace o chování svého dítěte v internátu. 

2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo se vyjadřovat k podstatným záležitostem týkajících se 
ubytování. 

3. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo navštěvovat své dítě na internátě. 

4. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo telefonovat svému dítěti prostřednictvím pevného 
telefonu, a to v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 

5. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo po dohodě s vychovatelem upravit svému dítěti 
podmínky pobytu (požadavky, které jsou nad rámec vnitřního řádu, podávají rodiče písemně 
ředitelství školy). 

6. Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost informovat vychovatele o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 
na život dítěte v internátu. 

7. Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do internátu. 
V případě, že se dítě nemůže dostavit v plánovaný čas příjezdu, neprodleně oznámit 
telefonicky jeho omluvu do internátu (vychovatel zapíše do knihy hlášení). 

8. Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost se na vyzvání vychovatele osobně zúčastnit 
projednávání závažných otázek týkajících se chování nebo zdravotního stavu dítěte, v případě 
potřeby dítě ihned odvézt domů (nemoc – špatný zdravotní stav nebo úraz, alkohol, toxické a 
omamné látky, fyzické a slovní útoky vůči vychovatelům, žákům aj.). 

9. Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost písemně nebo telefonicky žádat o mimořádný odjezd 
svého dítěte z internátu. 

10. Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost pravidelně provádět úhradu za ubytování v řádném 
termínu, tj. vždy do 15. dne měsíce následujícího měsíci, za který je úhrada za ubytování 
hrazena. 

11. Rodiče (zákonní zástupci) ubytovaných žáků mají povinnost pravidelně dávat dětem minimální 
kapesné 50 Kč na týden, které rodiče nebo žáci předají při příjezdu na internát skupinové nebo 
službu konající vychovatelce. Kapesné slouží k případné úhradě jízdného a drobných nákupů. O 
kapesném vede vychovatelka záznamy, které jsou kdykoliv k nahlédnutí.  

12. Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost hradit náhrady škod způsobených jejich dětmi (např. 
poškozený majetek internátu aj.) 

 

V. JE ZAKÁZÁNO 
1. Otvírat okna nebo s nimi jakkoliv manipulovat. Větrání zajistí pedagogický dozor. 

2. Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se, vyhazování různých předmětů a vylévání vody 
z oken nebo házení sněhu do oken. 

3. Manipulovat s tělesy ústředního topení. 

4. Odcházet z prostor internátu bez souhlasu pedagogického dozoru. 
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5. Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích bez vědomí pedagogického dozoru. 

6. Vzájemné návštěvy na pokojích spolubydlících bez souhlasu vychovatele nejsou z důvodů 
bezpečnosti a ochrany zdraví dovoleny. 

7. Přijímat cizí osoby v pokojích.  

8. V prostorách internátu házet míčem a různými předměty.  

9. Používat sprchové kouty bez souhlasu pedagogického dozoru. 

10. Kouření, požívání alkoholu, drog, omamných a zdraví škodlivých látek i jejich přechovávání a 
distribuce. V případě porušení zákazu budou nevhodné věci odebrány a vyvozeny z toho 
důsledky. 

11. Přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně. 

12. Používat otevřený oheň. 

13. Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu. 

14. Hrát hazardní hry a jakékoli hry o peníze, provozovat činností ohrožující zdraví a život 
studentů, sebepoškozování. 

15. Poškozovat zařízení internátu, majetek zaměstnanců a spolubydlících. 

16. Přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele. Provádět opravy a úpravy na inventáři 
internátu. Polepovat nábytek, dveře a obložení a jinak je ničit, výzdobu lze umístit pouze na 
nástěnku. 

17. Vyvěšovat plakáty mimo místa k tomu určená. 

18. Jíst na pokojích. 

19. Odnášet nádobí z kuchyňky na pokoje. (Žáci si však mohou přinést vlastní šálek a talířek, které 
si sami udržují v čistotě.) 

20. Porušovat práva ostatních žáků.  

21. Jakékoli projevy snižování lidské důstojnosti, šikana, omezování osobní svobody, fyzické 
napadání, projevy rasové nesnášenlivosti a týrání spolubydlících.  

22. Přinášet na internát cenné předměty a vyšší částky peněz. Pokud je to nezbytně nutné, uloží je 
v kanceláři internátu. Mobilní telefon má žák vždy bezpečně při sobě.  

23. Nechávat v době své nepřítomnosti či v době nočního klidu zapnuté elektrospotřebiče (PC, 
rádio). Z hlediska BOZP je vychovatel povinen tyto zapnuté přístroje vypnout. Za případně 
vzniklé škody nenese internát zodpovědnost  

24. Používat vlastní televizor, tepelné elektrospotřebiče (ponorné vařiče, varné konvice, 
toustovače, žehličky, pájky apod.)  

25. Používat vlastní povolené elektrospotřebiče bez provedené revize. 

26. Používat mobilní telefon v době nočního klidu v pokoji a na chodbě (lze jen ve výjimečných 
případech a tak, aby nerušili ostatní studenty). 

27. Venkovní a sportovní obuv je zakázáno nosit na pokoji. 

28. Z hygienických a zdravotních důvodů není na pokojích dovoleno chovat nebo přechovávat 
zvířata a další živočichy. 
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VI. BEZPEČNOSTNÍ, HYGIENICKÉ, PROTIPOŽÁRNÍ POKYNY 

PLATNÉ OD 1.9.2014 

1. Ubytovaný je odpovědný za vlastní zdraví a bezpečnost a je povinen se chovat tak, aby 
nezpůsobil škodu na zdraví sobě nebo ostatním osobám účastným na ubytování. 

2. Ubytovaný je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví 
spolubydlících a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. 

3. Ubytovaní mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a dbát 
bezpečnostních pokynů vychovatelů. 

4. Ubytovaní mají povinnost chránit své zdraví i zdraví svých spolubydlících a pracovníků 
internátu a školy. 

5. Ubytovaní mají povinnost hlásit vychovateli onemocnění a úrazy, okolnosti týkající se 
zdravotního stavu a způsobu léčby. Na základě tohoto oznámení má právo na lékařskou 
pomoc. Obecné právo na první pomoc a lékařskou péči tím není dotčeno. 

6. V prostorách internátu není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a 
přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

7. Pro ubytované platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a 
elektroinstalací (i výměna žárovky), zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů s 
výjimkou fénů, rádií, CD přehrávačů, PC a nabíječek mobilních telefonů – při jejich používání je 
nutno se řídit ustanovením uvedeným dále odstavec 12). Za výše uvedené spotřebiče internát 
nezodpovídá. 

8. Ubytovaní nesmí ponechat elektrický spotřebič připojený k síti v době své nepřítomnosti, 
odcházet od zapnutého elektrického spotřebiče. 

9. Šetřit elektrickou energií, nesvítit velkými svítidly po večerce. 

10. Zásuvky na chodbách nepoužívat pro radia a magnetofony, vlastní prodlužovací šňůry jsou 
zakázány  

11. Donesené povolené elektrické spotřebiče (rádia, magnetofony, holicí strojky, kulmy) používat 
jen po odborné kontrole provedené technikem BOZP a se svolením skupinového vychovatele. 
Všechny vlastní přístroje musí být uvedeny v knize hlášení.  

12. používání vlastních elektrických spotřebičů napájených ze sítě: 

- mohou se používat pouze profesní výrobky (PC, rádia, CD přehrávače a nabíječky k 
mobilním telefonům) 

- každý spotřebič musí být označen evidenčním bezpečnostním štítkem prokazujícím 
homologaci výrobku 

- internát zajistí na počátku školního roku revizi a přezkoušení vlastních elektrických 
spotřebičů na náklady ubytovaných 

- ubytovaný nesmí používat neodzkoušené přístroje  

- ubytovaný nesmí zapojovat elektrický spotřebič do jiné zásuvky, než byla určena 
vychovatelem 

13. pravidla pro používání vlastních povolených elektrických spotřebičů: 

- rádia,  CD přehrávače- mohou být používány v době od 7:00 hod. do 21:00 hod., a to tak, 
aby nerušily ostatní ubytované. 

- v případě, že ostatní ubytované rádio ruší, je majitel povinen spotřebič vypnout 
(především v době přípravy na vyučování). 
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- osobní počítače s příslušenstvím - mohou být používány v internátu v době od 7:00 hod. 
do 21:00 hod., a to tak, aby nerušily ostatní ubytované 

- upozornění: - za případné poškození či ztrátu povoleného elektrického spotřebiče nenese 
internát odpovědnost! 

- internát rovněž neodpovídá za poškození či znehodnocení elektrospotřebičů, které nejsou 
přezkoušeny a zapsány v knize hlášení. 

14. Ubytovaným se nedoporučuje vozit na internát hodnotné předměty a větší obnosy peněz z 
důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu internát neodpovídá. Peníze (nad 100 Kč) a 
cenné věci je nutné uložit u vychovatele. 

15. telefonování: 

- ubytovaní přijímají telefonáty z pevné linky nejpozději do 21:00 hod., v internátu je z 
důvodů respektování soukromí všech ubytovaných možno telefonovat a přijímat hovory z 
mobilních telefonů pouze v době od 6:00 hod. do 21:00 hod., v době nočního klidu od 
22:00 hod. do 6:00 hod. se považuje používání mobilních telefonů za rušení nočního klidu 
a porušení vnitřního řádu.  

- Upozornění: za případné poškození či ztrátu mobilního telefonu nenese internát 
odpovědnost! 

16. Po prostorách internátu se ubytovaný pohybuje v bezpečné a hygienicky nezávadné domácí 
obuvi (ne sportovní obuv). 

17. Při pohybu v tělocvičně dbá ubytovaný pokynů vychovatele a řídí se jimi. 

18. V umývárnách a ve sprchách se chovat klidně, spotřebu teplé vody kontrolovat, vodou šetřit  

19. Zákaz koupání v místech, kde není plavčík nebo jiný dozor.  

20. Zákaz vstupu na volné zamrzlé vodní plochy.  

21. Potraviny přechovávat v hygienických obalech. Trvanlivé potraviny uzavřené v originálních 
obalech lze skladovat v nočních stolcích do skončení lhůty trvanlivosti, ostatní potraviny v 
ledničkách. Uložené potraviny nutno zkonzumovat do skončení lhůty trvanlivosti, potraviny 
uložené v ledničkách nejdéle do konce týdne, ve kterém byly uloženy. 

22. Neničit travnaté, okrasné a užitkové plochy v okolí školy, při příchodech a odchodech z budovy 
školy používat chodníků a přechodů. Při pohybu po městě a na komunikacích dodržuje 
ubytovaný pravidla silničního provozu, dbá maximálně o svoji bezpečnost. 

23. Při akcích konajících se v internátu, škole i mimo jmenované prostory jsou žáci povinni řídit se 
také specifickými bezpečnostními pokyny pořadatele 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZABRÁNĚNÍ ŠKODĚ 
1. Ubytovaný nese odpovědnost za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž 

vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí 
ubytovaný škole v plném rozsahu. 

2. Ubytovaný má právo na úschovu cenností a peněz oproti potvrzení o úschově. Místem 
určeným k úschově cenností a peněz je uzamčená pokladna vychovatelky a uzamčená 
vychovatelna. 

3. Mobilní telefony, fotoaparáty a jiné dražší předměty je nutné evidovat u vychovatele, číslo 
mobilního telefonu nahlásit vychovateli, ten jej zapíše do osobního spisu. 

4. V případě ztráty svěřeného klíče hradí ubytovaný náklady spojené s jeho novým pořízením. 
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VIII. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
Ubytovaný žák má právo, aby jeho aktivní přístup k životu v internátu byl oceněn, a vychovatel má 
právo, ale i povinnost využívat výchovných opatření. 

Pro posílení účinnosti vnitřního řádu internátu 

 Za příkladné chování, za statečný čin nebo jiné mimořádné skutky může být žák oceněn 
následujícími způsoby: 

a) ústní pochvalou vychovatele  

b) písemnou pochvalou vychovatelky, vedoucího  vychovatele nebo ředitele školy 

c) jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou ředitelem školy 

Za porušování vnitřního řádu, může žákovi být uděleno některé z uvedených výchovných opatření:  

a) ústní napomenutí vychovatelky 

b) písemné napomenutí vychovatelky, vedoucího  vychovatele nebo ředitele školy 

c) důtka ředitele školy 

d) podmíněné vyloučení se zkušební lhůtou max. pěti měsíců 

e) vyloučení z internátu 

 

Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k předchozímu chování žáka. Volba výchovného opatření 
je ovlivněna především závažností přestupku. Opakované přestupky jsou posuzovány přísněji. Hrubé 
slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům internátu nebo školy se vždy považují za zvlášť 
závažné porušení vnitřního řádu. O udělených výchovných opatřeních je informováno vedení školy. 
Náhradní ubytování v případě vyloučení z internátu škola nezajišťuje. 

IX. POVINNOSTI VYCHOVATELE 
Viz. Náplň práce vychovatele, organizace a režim dne, rozvrh služeb a pracovní řád pro zaměstnance 
školských zařízeni. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tento vnitřní řád internátu včetně příloh a dodatků je zveřejněn na přístupném místě 

v internátu a na webových stránkách školy (www.zrakol.cz). 

2. S vnitřním řádem jsou prokazatelně seznámeni zaměstnanci školy, žáci a jejich rodiče.  

3. Znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka. Ti jsou povinni se jím důsledně řídit. 
Neznalost vnitřního řádu žáka neomlouvá. Zákonný zástupce žáka  stvrzuje svým podpisem 
seznámení se s ustanoveními vnitřního řádu internátu a jeho dodržování.  

4. Nedílnou součástí tohoto vnitřního řádu je příloha č. 1 – Denní režim internátu. Tento vnitřní 
řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2014. 

 

Vypracoval: 

Mgr. Miloš Dobeš, vedoucí vychovatel 

 

Schválil: 

Mgr. Jana Čiscoňová, ředitelka školy 
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Příloha č. 1: 

DENNÍ REŽIM INTERNÁTU 
 

06,30 – 07,15 budíček, osobní hygiena, úklid 

07,15 – 07,45 snídaně 
 

1. – 5. ročník 
 

08,00 – 11,35 vyučování 

11,35 – 12,05  oběd 

12,05 – 12,50 vyučování 
 

6. – 9. ročník 
 

08,00 – 12,30 vyučování 

12,30 – 13,00 oběd 

13,00 – 14,35  vyučování 

 

do 15,30 kroužky, zájmová a rekreační činnost 

15,30 – 16,00 svačina 

16,00 – 18,00 příprava na vyučování 

18,00 – 18,30  večeře 
 

1. – 5. ročník 
 

18,30 – 20,00 večerní program 

20,00 – 20,30 večerní hygiena 

20,30  večerka 
 

6. – 9.ročník   
 

18,30 – 20,30 večerní program 

20,30 – 21,00 večerní hygiena 

21,00 večerka 


