Gymnázium, Střední odborná školao Základníškola a Mateřská škola pro
sluchově postiženéoPraha 2, Ječná27

Vnitřni

Ťád intern átu

1.

Zékladníustanov enl

1.1.
Gymnázium' Střední odborná
škola, Základníškola a Mateřská
škola pro sluchově postižené,
2' Ječná 27 (dálejen škola) má
Praha
v souladu s ptatnými právními
předpisy zřízenujako jednu
součástíinternát'
ze svých

1.2
Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti
k výkonu práv a povinností ubytovaných
zákonných zástupců v internátu
žákůa jejich
a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů s pedagogickými
pracovníky' vnitřní režim
internátu, podmínky bezpečnosti
a ochrany zdravížákůa jejich
před sociálně patologickými jevy
ochrany
a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí a rovněž
upravuje podmínky zacházení
s majetkem internátu ze strany
Žáků.
1.3
lnternát zabezpečuje ubytovaným
žákůmvýchovné působení,studijní
podmínky, ubytování a
činnost navazuje na výchovně-vzdělávací
činnost školy a zabezpečují ji
;;:x""""".1l' 'Výchovná
1.4
Všem zúčastněnýmosobám (ubytovaným,
zaměstnancům, zákonným zástupcům)
je poskytnuta
veškerá možná ochrana před
všemi formami rasismu, národnostní,
náboženské a veškeré další
Listiny základních práv a svobod,
Úmluvy o pnl*.n dítěte a
dalších

H:ff[].uj;ilu'''
1.5

je tvořen výchovnými skupinami,
které vedou skupinoví vychovatelé
Ti se
s nočnímivychovateli podle
rozpisu služeb.
lnternát

7.6
o přijetí na internát rozhoduje ředitetka
školy. je platné pro jeden
školní rok'

střídají

7.7
Před nástupem do internátu podepisují
zletití žáci vněm ubytovaní a zákonnízástupci
žákůvřazení do internátu' prohlášení
nezletilých
o souhlasu s přímým dohledem
nad dítětem a výchovou v
internátu. Svým podpisem
se zletilí žáci zavazují téžk dodržování
tohoto vnitřního řádu. Zákonní
zástupci nezletilých žákůse svým
podpisem zavazují dbát ustanovenívnitřního
řádu, která se jich
týkají, a současně vést své děti
k dodržovánívnitřního řádu.

1.8

Vnitřní řád

je

závazný pro všechny ubytované
Žáky, jejich zákonné zástupce

zaměstnance školy.

a

všechny

1.9
lnternát našíškoly má kapacitu
53 ubytovaných žákŮ. Žácijsou
rozděleni podle věku do třech
skupin' K dispozici mají 5 plně vybavených
heren a 23 dvou a tří lůžkových
oddělených dívčícha
chlapeckých ložnic' Součástíinternátu
jsou sociáln í zařízení,pracovna
pro vychovatele. tnternát je
rodinného typu a jeho cílem je
zajištění výchovné, vzdělávací a
zájmové činnosti. lnternát je v
mimo doby školníchprázdnin, státních
svátků a víkendů,vždy v

:Jfi:.T5lJjilffu|onu

2. Práva a povlnnosti dětí a žáktt
2.1

Ubytovaní žáci mají právo
a)

b)
c)
d)

e)

:

Užívatpřidělený pokoj a společnéprostory
internátu včetně jejich vybavení
Podílet se na organizaci kulturních,
společenských a sportovních akcí
internátu
Používattaková elektrická zařízení,která
jznízkoušku
maj í platnou
rev

:ši:::?:"i:rxil'Í.11'#

lYchovatelek tělocvičnu, posilovnu, knihovnu
a všechna další

Na individuální vycházky dle věku žáka se
souhlasem zákonného zástupce (mimořádné
vycházky podmíněné dlouhodobým

dobrým.ho"ili;;

D

s)
8.

uspokojivými studijními výsledky)
Podávat připomínky anáměty ke
všem otázkámtýkajícíchse činnosti na
internátě
Mají právo na pravidelnou výměnu ložního
prádlaa osušek nejméně je dnou
za 14 dní
Ubytovaný je povinen podílet se na pravidelném
úklidu přiděleného pokoje a některých
dalšíchspolečných prostor dle pokynu
vychovatelů.

D

Ukládat potraviny v lednici v kuchyňce

i)

Na pomoc při řešení osobních nebo studijních
úkolůa problémů

k)

D

l#i':,g;*[řHíffierky
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m)

'"'g''iT

ze studijních důvodů,nebo zdůvodu
sledování TV programu

s účastína pravidelných činnostech mimo
internát a budovu školy (zájmové

domů i jinam během týdne, avšak s předběŽným
písemným souhlasem zákonného

))
Ubytovaní žáci jsou povinni:
a)

Dodržovat ustanovení vnitřního řádu
inlernátu, řídit se pokyny výchovných pracovníků
a
respektovat pokyny provozních pracovníků

b)

Žáci senesmí pohybovat samostatně po budově
školy bez vědomí vychovatele

c)

Připravovat se svědomitě na vyučo vání,
rczvijet svou osobnost sebevzděláním
Docházet na vyučování včas, tj. v 7:55
opustit internát

d)

e)

0
s)
h)

Udržovat čistotu a pořádek

v osobních věcech, v pokoji
a ve společných prostorech
Ve čtvrtek žáci dělajivětší úklid
pokojů před odjezdem domů

il:ffi'fi#.1,"lxl.!H*:.do

skříňky v šatně školy, používatvhodnou

domácí obuv,

Dbát na ochranu svěřeného
majetku, nepoškozo vat zařízení
intemátu, nezasahovat do
o tumzitolrš..r'r'y
záv ady vychovatelům

elektroinsta 7ace a hlásit

i)

i)
k)
r)

m)
n)
o)

p)

Uhradit měsíčníkapesné ve
výši 200,-Kč (u žákůMŠa
zŠ)
Vyvarovat se podvodů, krádeží,neetického
chování a sexuálního jednání
NeuŽívat a nepřechovávatalkohol'
zdravíškodlivélátky atoxické
návykové látky

3íffiilL"J'*?JÍl*'ffi:i-::tra onemocnění, návštěvu lékaře a

oznámit vychovateli situace
ohrožujicí zdraví a život
Cenné věci a vyššípeněŽní
částky uschovat u vychovatele
Hlásit veškeréztráty osobních věci,
penězapod., a to neprodleně
po zjištěnítakové ztráty
svůj jakýkoliv odchod apříchod
:Í,:ií,1'r,:*Ť:*íffT?l;:;:íffiíil:T1í:'isovat

q)

DodrŽovat večerníklid po 22:OOhodině

r)

Šetřit zařízení internátu, energiemi
a vodou

s)

0
u)

v)
w)

x)
v)

seznámitvychovatelku s

Hlásit ztrátuklíčůnebo čipu, nepůjčovat
je cizímosobám
Nepůjčovatsvé cenné věci (mobilní

telefony, tablety' přenosné počítače)
svým kamarádům

."g11'lÍJ''*T}':n:f,:?::í"ždydo
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15. dne daného měsíce) a poplatek

za

stÍavu(vždy

hrubé' agresivní chování nebo jiné
formy fyzického nebo psychického
násilí či

Žáci respektujÍ zákaz vzájemných
návštěv na pokojích bez souhlasu
vychovatele
Respektovat zákazotevírání oken
a regulace topení
bez vědomí vychovatele

}trfl:l?::li :Jlť'u'udruhých' byt tolerantní a ohleduplný

k jejich potřebě v ktidu se učit

3. Provo

z internátu

3.1
Příjezd na internát je pro žáky
zajištěna možnost příjezdu
na internát již v neděli (včetně
od L5:30 do 19:00 hodin. V pondělí je
st. svátků)
tato doba vymezena od 7:15
do 8:0O.

3.2
Žáci jsou v pátek' případně jiný
stanovený odjezdový den, po
ukončenívyučovánípřevedeni
vychovateli do družiny' kde je
si
po odepsání z knihy odjezdů
vyzvedávají rodiče. Na základě
písemnéžádosti zákonného
zástupce, mohou staršížáci (nad
L3 let) odjíždět domů samostatně.
Plnoletí žáci se po ukončenívyučování
odepíšíz odjezdové knihy a odjíždějí
domů samostatně.
Rozjezd žákŮ z internátu je mezi
LL:30 až L5:30 hodin'

3.3
Zákonní zástupci' kteří nemohou
své dítě vyzvedávat z internátu, podepisují
prohlášení s uvedením
osob, které jsou oprávněné jejich
dítě po skončenívyučování v pátek
doprovázet.

4. Práva a povinnos
dětí a žáktl

ti

zákonný

ch

zástupců

4.1

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Na informace o chování svého
dítěte v internátu.
Vyjadřovat se k podsta tným
záležitostem týkajících se
ubytování.
Navštěvovat své dítě v internátu.
Telefonovat svému dítěti.
Po dohodě s vychovatetem
upravit svému dítěti podmínky
pobytu (požadavky, které jsou
vnitřního řádu'

;::r:il:'

podávají rodiče písemně

v studijním průkazu žáka nebo

lnformovat vychovatele o změně
zdravotní způsobilosti, zdravotních
nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly
mít vliv na život dítěte v internátu.
8) Mají povinnost zajistit, aby žák docházel řádně
a včas do internátu. V případě,
že se dítě
nemůžedostavit v plánovaný
čas přrjezdu, neprodleně oznámit
telefonicky
jeho omluvu do
internátu (vychovatel zapíše
do sešitu vzkazů)'
h) Mají povinnost se na vyzvání vychovatele
osobně zúčastnitprojednává
ní závažných otázek
týkajícíchse chování nebo zdravotního
stavu dítěte, v případě potřeby
dítě ihned odvézt
domů (nemoc - špatný zdravotnístav
nebo úraz, alkohol, toxické
a
omamné
látky, fyzické a
slovní útoky vůčivychovatelům,
žákůmaj.).
i) Mají povinnost pravidelně kontrolovat
studijní průkaz žáka (informace
o odjezdech,
příjezdech na internát, vycházkách,
návštěvě lékaře v průběhu
týdne)'
j) Mají povinnost písemně (do studijního
průkazu žáka) nebo telefonicky
(zapsáno v sešitě
vzkazů) žádat o mimořádný
odjezd svého dítěte z internátu.
k) Mají povinnost pravidelně provádět
úhradu za ubytování v řádném
termínu, tj. VŽdy do 15.
dne měsíce předcházejícího
měsíci, za který je úhrada za
ubytování
hrazena.
|) Mají mají povinnost hradit náhrady
škod způsobených jejich dětmi,
pokud tyto nejsou
schopny uhradit škodu osobně
(např. poškozený ma'eie*
internátu aj.)

5. Pravidl a vzát1emný
ch vztahů všech

účastníků
výchovy
5.1

Žáci' zákonní zástupci a zaměstnanci
školy vystupují ve vzájemn
ých vztazích v soutadu s pravidly
slušnosti' občanskéhosoužití
a s výchovným posláním a působením
školy. Vzájemné vztahy
vycházejí ze vzájemného
respektu, úcty, názorové
snášenlivosti,
solidarity a důstojnosti všech
účastníků
vzdělání.
5.2
Jakékoliv připomínky a nápady
k chodu internátu řeší
všechny strany ve vzájemné
informovanosti,
spokojenosti a zdárnému výchovně
vzdělávacímu procesu a
v soutadu s

ffilH],lil:*ilte
5.3

Žáci jsou vedeni ke slušnému
chování, ke schopnosti sdělit
vlastní potřeby. Mají možnost
všemi problémy obrátit na
se se
kteréhokoliv zaměstnance školy'

6. Provo z a Vnitřní ř ád
internátu
6.1.
Provoz
a)

Provozní doba internátu
1' Příjezd na internát je pro
žáky zajištěna možnost přrjezdu
na internát již v neděli (včetně
st' svátků) od 15:30 do 19:00
hodin. V pondělí je tato doba
Vymezena od 7:L5 do 8:00'
z' Žáci jsou v pátek' případně jiný stanovený
odjezdový den, po ukončení
převedeni vychovateli do
vyučování
družiny, kďe si je po odepsání
z knihy odjezdů vyzvedávají
Na základě písemné žádosti
rodiče.
zákonného zástupce, mohou
starší
žáci
(nad
13
let) odjíždět
domů samostatně' Plnoletí Žáci
se po ukončení vyučování odepíší
z
odjezdové
knihy a
odjíŽdějídomů samostatně.
Rozjezd žákŮ zinternátu je mezi
L1:30 až L5:30 hodin'
3' Zákonní zástupci' kteří nemohou
své dítě vyzvedávat z internátu,
podepisují prohlášení s
které jsou oprávněné jejich dítě
po skončenívyučovánív pátek
ffi:Jjl..osob,

b)

Platby za lnternát

Úhrada stravného a ubytování
na internátě
Platby jsou každoročně stanovovány
k 30. 6.. Jsou vyvěšeny na
veřejně přístupném místě'
Výše úhrady za stravování:
7-

to

t1.

-

let.............' . 75,- Kč/den.'.'.'.'.....'...'.'.1
65o,-Kč/měsíc

74let..'.'.''...'.'.83,-Kčlden ..'1

15 let a výše......'....90,-Kčlden........'.'...'...''.

826,_Kčlměsíc

L 98o,-Kčlměsíc

Výše úhrady za ubytování:
Zákl a d ní š ko a'... .. 2 0, - Kčld
e n.... ........'... 44o,- Kčlm
ěs íc
Střed n í š kola........ 30,-Kčld
en.........'...... 660,-Kčlměsíc
l

c)

Hygiena a pořádek na internátě

L'
s

Udržování čistoty a pořádku

je

povinností

všech žákť) školy Ve spolupráci
vychovateli a všech osob, kteří
se z pracovních důvodůpohybují
v prostorách internátu'

2'

V rámci výchovně vzdělávací činnosti
se žáci podílína úklidu vždy po
ukončení
činnosti' ZbéžnÝúklid kluboven
a ložnic, který je součástípřípravy
žákůna samostatný
život' vykonávají za dozoru vychovatelů
i staršíděti. Úklid všech prostor internátu
vykonávají
uklízečkyv souladu s hygienickými
předpisy.

Výměna ložního prádla
se provádí jednou za
2týdny,v případě potřeby
ihned.

3

4'

Na pořádek a organizaci při
stolování dbají vychovatelé.
Stolují společně s dětmi.
dětí mimo školu jsou pro
tyto příležitostipřipraveny
podle

il:iltillT:;::.li*:obyt
d)

Administrativaadokumentace:
1

2.

3'

Přehled výchovné práce
zapisují vychovatelé denně
do třídní knihy'
Urazy se zapisují do knihy
úrazŮ

Vedoucí vychovatelka vždy
před započetím

měsíce sestavuje měsíční
(NE' PÁ)' Přehled docházky
rozvrhslužeb
žákŮ zaznamenávají vychovatelé
do
příjmové
odjezdech a přrjezdech'
knihy při

Všechny změny týkající
se žákůzapisují vychovatelé
knihy (požadavky a přání
do evidenční
rodičůi vychovatelů, mimořádné
odjezd y žákŮv týdnu apod.).

6.2.
Režim internátu:
6:30 - ranní buzení
6:50 - 7:L5 - ranní hygiena,
7:15 - odchod na snídani
7:2o _7:4o - snídaně

úklid pokojŮ, podáváníléků

7:45 - nástup do školy
t2:00 - 14:00 - oběd, podávání
léků

L4:o0 - odpolední program
dle týdenního plánu výchovné
práce

].6:00_L6:L5-svačina

L6:L5 - t7:5o - odpolední program
dle týdenního plánu výchovné
práce
18:00 - 18:30 - večeře a podávání
léků
18:30 - 20:00 - večerníprogram
20;00 - 2L:00 hygiena
1. vých' skupiny, kterou
si přebírají nočnívychovatelé
20:30 - 21:00 - večerní
hygiena, příprava čistého
oblečení
27:oo _ 2L:30 - večerka
2. a 3'vých' Skupiny
2t:00 - 22:OO _ večerníhygiena
SŠ
22:oo - 23:00 _ ll. studijní
klid (sŠ)

Žáci (nad 18 let - sŠ)si
volí svůj denní pro8ram, dle
svých potřeb s ohledem na přípravu
vyučování'V případě jakýchkoliv
na
dalšíchzáležitostíse mohou
obrátit na vychovatelky internátu.

6.3.
Samostatné Vycházky:

1'

2'
4'

5'

Na samostatné vycházky
mohou odchazetubytovaní
Žáci starší15 let.

ť*;ffi*ff'u;:"iitr xHíÍ:žád'ostirodičůa to lx

týdně (vždyve středu)

Plnoletý žák povinen zapsat
'je
svůj odchod a příchod do.knih
a-podpis)- Ňíj';říchod:.

;Í.m;rriívralu' "it "y.iůiy

Vychovatel můževycházkyzrušit
v případě neplnění povinností

y

v době od

vyc]tázek (datum, čas

páír,ri"" nahlásit

žáka.

jedné z

. Bezpečnos tní, hygienické
a pro

7

pokyny platné

tipožární

7.1.
Bezpečnost a zdraví:

''

;::Jilemocných

žákův internátu není z důvodů
ochrany zdravíostatních ubytovaných

b) Ubytovaný nad 18 let je odpovědný
za vlast

ní zdravía

bezpečnost a je povinen se chovat
tak' aby nezpůsobil škodu na zdraví
sobě nebo ostatním ubytovaným
osobám. Žal,'
povinen

nahlásit vychovateli onemocně
ie
ní a úrazy,okolnosti týkající
se zdravotního stavu a
způsobu léčby.

c) Rodiče nezletilých žákůjsou povinni
sdělit vychovateli informace o
zdravotním stavu dítěte
a o případnémedikaci, kterou
dítě užívá.

d) Rodiče jsou zodpovědní za
léčebnýrežim svých dětí. Pokud
má žákubytovaný v internátu
předepsány téky k pravidelnému
užívání,mají rodiče povinnost
o této skutečnosti
vyrozumět vychovatele, zajistit
lékařskou zprávus dávkováním
a typem léků'Bezodkladně
předávají léky i s příbalovým
letákem vychovateli, proti podpisu
do knihy léků.To činí
aktuálně vzhledem ke zdravotnímu
stavu dítěte.

e) Při horečnatých a těžších,akutních
stavech kontaktuje výchovný pracovník
vždy rodiče
nebo zákonného zástupce žáka,
který si svého ,un./o."ru odveze
domů. Žáci, kterým již
bylo 18 let a jejich stav to dovolí,
odjedou z internátu do místa
bydliště sami.
f) Úrazy a akutní stavy řešívychovateté
odvozem dítěte k ošetření,příp. přivoláním
záchranné
služby a bezodkladně informují
rodiče.

g)V případě nemoci nebo podezření
na počínajícínemoc, rodiče žáka
do internátu ani do
školy nepřivážejí' ale navštívílékaře
v místě bydliště. Po ukončenínemoci předloží
ubytovaný, nebojeho zákonný
zástupce zprávuo
uschopnění od lékaře.

h)Rodiče jsou povinni oznámit
vychovateli délku absence do
48hod., včetně očekávaného
nástupu na internát'

i)

odjezd z internátu v průběhu pracovního
týdne pro ubytované žáky do 18
let je možný
pokud je doručen písemný
souhlas zákonného zástupce, popřípadě
po předběžné
telefonické domluvě, která je zaznamenána
v odjezdovém sešitě.

8. ochranadětí a žá.in.ů
před sociálně
pato logi ck
ými proj evy bi'miminac

nepřátelství

anásilí

e
-__^^wYv'

8.1.
Působeníinternátu je zaměřeno
také na prevenci sociálně patologických
projevů' Vychovatelé
a případné projevy násilí,
rasismu a xenofobie řeší
ffiffi:.:1]ť.ffi:JJ.'.t:
ve spolupráci se
Vychovatelé vytváří podmínky
pro předcházení výskytu případů
užívánínávykových látek,
vandalismu, šikany a kyberšikany.
krádeží,
Při své práci se riaipotyny
Krizového plánu školy.
Krizový plán školy je založen
na odhalov ání, zabránění
a sníženívýskytu rizikových
žáků'jako je šikana' záškoláctví,
forem chování
zneužíváníadistribuce návykových
látek,
projevy
agresivní chovánl' krádeže
diskriminace,
a vandalismus' Popisuje postup
při
výskytu
těchto
neŽádoucích projevů
chování.
Vychovatelé se při své výchovně
vzdětávací práci řídíMinimálním
preventivním pro8ramem.
Minimální preventivní program je
zaměřen na osvojování základních
kompetencí v oblasti
zdravého životníhostytu' prevence
a rozvoje dovedností, které vedou
u žákůk odmítání všech
druhů nežádoucího chování'
lnformuje o důležitostispolupráce
celého pedagogického sboru,
zákonných zástupců a odborníků
sPc, Městské policie a policie
ČR'

9' Podmínky zacházenís
majetkem intern átu
a školy
9.7.

Í;:;li"':'JJI[T:'-ť..yé;'J,.;.'Í:ff:elise zařízením internátu

i celé školy a aby využívati

9.2.

U každéhosvévolného poškození

nebo zničeníškolníhomajetku,
majetku žáků,vychovatelů
či
do p,iuoonir,o stavu nebo úhrada
od zákonných

Tl',H1"íjililJ:J::::ifi:Jl''ava
9.3.

Majetek internátu žáci chrání
před poškozeníma nesmějí
ho odnášet domů, svůj pokoj
čistotě a pořádku.
si udržujív

10. Hodnocení cho vání
10.1.
Výchovná opatření
a) pochvaly' odměny Za slušné
chování a plnění povinností,
za výraznýprojev aktivity, za
zásluhy ve prospěch kolektivu
můžebýt udělena pochvala
nebo jiné ocenění:
b) ústnípochvata vychovatele, vedoucí
vychovatelky,

c) ústní pochvata ředitelky
školy nebo zástupce ředitelky
p íse m n á pochva
ta vych ovatete,

d)
e)

vedoucí vychovatel ky,
písemná pochvala ředitelky
školy nebo zástupce ředitelky
školy,
jiná ocenění (věcná
odměna).

školy,

10.2.
Výchovná opatření vedoucí
k nápravě nedostatků v
chování a jednání žáka
Pokud žák porušuje Vnitřní
řád internátu, udělí se mu podle
závažnosti a úmyslného
provinění některé z následujícího
opakování
výčtu výchovných opatření:
a) ústnínapomenutí vychovatele,
vedoucí vychovatelky,
b) ústnínapomenutí ředitelky školy
nebo zástupce
c) napomenutí vedoucí vychovatelky (písemně ředitelky školy,
rodičům),
d) napomenutí, důtka ředitelky školy
nebo zástupce ředitelky školy,
e) podmínečnéukončeníubytování
v internátě
f) za závažné přestupky' zvláště trestného
charakteru nebo vážného
morálního dopadu , či za
porušování Vnitřního řádu
internátu ve zkušebnílhůtě podmínečného
ukončení(písemně
rodičům)'Ukončení

ubytování projednává pedagogická
rada

vychovatelky a rozhoduje
o něm ředitelka školy.

na návrh

vedoucí

10.3.
Za závažná provinění proti
Vnitřnímu řádu internátu je považováno:
a) šikanování spolužáků nebo ostatních
ubytovaných,
b) krádež osobních věcíspolužákům
nebo majetku školy,
c) manipulace se zbraněmi, při které
můžedojít k ublíženínazdraví,

d) kouření nebo jiná aplikace
omamných a halucinogenních
látek během pobytu
internátě,
e) konzumace alkoholu během pobytu

f)

g)

na internátě,
hrubé slovní a úmyslnéfyzické
útoky vůčipracovníkůminternátu,
hrubé slovní a úmystnéfyzické
útoky vůčispotužákovi.

Vypracovala: Terezie Brejchová _
vedoucí vychovatelka

Platnost od

1.1

.2019

na

