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Část I.
Údaje o zařízení
1. Typ domova mládeže: ve správě ČZA Mělník – lokalita „Neuberk“ s celotýdenním provozem
(mimo víkendů) po celý školní rok. V době hlavních prázdnin slouží DM k ubytování žáků
konajících prázdninovou praxi a ve volných termínech k ubytování turistických hostů.
2. Odpovědná osoba:

ředitelka školy Ing. Anna Richterová
vedoucí vychovatelka Jindra Janouchová
3. Kapacita DM je 90 lůžek dívčí internát, 46 lůžek chlapecký internát, v provozu pouze dívčí
internát.
4.
5. Kontaktní údaje:
Adresa školy :
Česká zahradnická akademie Mělník
sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník
IČO 0069221
tel: 315/636 214, 602 232 333
e-mail: skola@zas-me.cz
Adresa DM:

Domov mládeže ČZA Mělník
Dobrovského 1776, 276 01 Mělník
tel: 601 333 859 (dívčí internát),
601 333 860
ředitelka : 606 621 262

Část II.
Úvod a východiska
Tento řád je vydáván jako závazná norma pro žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Jeho
přijetím nejsou omezena práva a povinnosti dotčených osob vyplývající ze zákonů a nařízení vyšší právní
síly.
Řád domova mládeže upravuje:
- provoz a vnitřní režim domova mládeže
- podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a ochrany před rizikovým chováním a projevy
diskriminace a násilí
- podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
- udělování výchovných opatření
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Škola se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky), Listiny základních
práv
a
svobod,
Charty
lidských
práv
a
práva
žáků
stanovená
v
Úmluvě
o právech dítěte a zakotvená v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Povinnost vydat školní řád ukládá §
30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Tuto povinnost má ředitel školy. Řád domova mládeže ředitel
projedná společně se školním řádem s pedagogickou radou (odst. 2 § 164 školského zákona).
Řád domova mládeže je součástí povinné dokumentace škol (odst. 1 § 28 školského zákona).
Řád domova mládeže je v souladu se souvisejícími právními předpisy:
Vyhláška č.108/2005 Sb., o školských, výchovných a ubytovacích zařízeních,
v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, Praha 22.12.2005, č.j.37014/2005-25
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.21291/2010-28
Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Jednotlivá ustanovení řádu domova mládeže vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
z vyhlášky č. 108/2005 o školských ,výchovných a ubytovacích zařízeních a z metodického pokynu MŠMT
k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č j.: 10
194/2002-14.
-

Část III.
Účel řádu domova mládeže
Účelem řádu domova mládeže je vymezení povinností a práv žáků školy a jejich zákonných zástupců
a pravidel vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Zároveň vytvořit příznivé podmínky pro
realizaci cílů výchovně vzdělávacího procesu. K tomuto účelu musí směřovat též snaha všech zaměstnanců
školy.
Domov mládeže (DM) je školské zařízení, které zabezpečuje žákům a studentům ubytování, stravování a
výchovně
vzdělávací
činnost
navazující
na
výchovně
vzdělávací
činnost
školy.
Přijetí do DM není nárokové, přihláška platí jeden školní rok.
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Část IV.
Práva povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců
§1
Práva žáků a studentů
Žák má právo na vzdělání v rozsahu stanoveném Listinou základních práv a svobod,
na vzdělání v mateřském jazyce, náboženskou výchovu, na základní informace o vzdělávání, případně další
informace ve vztahu ke studiu. Má právo na odvolání proti rozhodnutí o přijetí, nepřijetí ke vzdělávání apod.
Podle zákona č. 104/1991 Sb. o úmluvě a právech dítěte je žák chráněn před všemi formami diskriminace,
jsou respektována jeho práva a jeho důstojnost a má právo na svobodu projevu při respektování práva a
pověsti jiných. Žák nebude vystavován nezákonným útokům na svou čest a pověst, nebude urážen,
vystavován tělesnému či duševnímu násilí, vykořisťování nebo jinak zneužíván. Kázeň ve školském zařízení
bude zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte a v souladu s úmluvou o právech dítěte.
Žák a student má právo:
1. Žáci a studenti mají právo využívat přidělený a účelně vybavený pokoj s příslušenstvím a veškeré
zařízení DM pro ně určené (klubovna, kuchyňky, počítače apod.).
2. Používat ložní prádlo DM, které se pravidelně vyměňuje.
3. Podílet se na organizaci života DM a účastnit se akcí pořádaných DM.
4. Podávat připomínky k otázkám života DM žákovskému parlamentu nebo vychovatelkám.
5. Žáci mohou být voleni do žákovského parlamentu.
6. Se souhlasem vychovatelů mohou žáci přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru (jídelna, klubovna).
Návštěvy žáků opačného pohlaví jsou možné jen za studijními účely a o jejich povolení rozhoduje
vychovatelka, která koná službu.
7. Se souhlasem vedení DM a spolubydlících, po ověření elektroúdržbářem a mimo studijní dobu mohou
žáci používat vlastní PC, audio a video techniku. Jsou povinni uhradit poplatek stanovený DM (za
spotřebu energie a používání internetu, dobíjení mobilních telefonů).
8. Žáci mohou využívat svůj notebook. Ve studijní době ho mohou využívat pouze ke studijním účelům.
9. V kuchyňkách DM mohou vařit čaj, kávu, instantní polévku apod. Nesmí používat vlastní teplené
elektrické spotřebiče (plotýnkové vařiče, kávovary, topinkovače apod.).
10. Pokud provozuje žák nebo student individuální aktivity, které nekorespondují s režimem dne, může mu
vedoucí vychovatelka upravit denní režim na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo přímo
zletilého žáka či studenta. Tyto aktivity však nesmí dotyčného omezovat ve studiu a rušit nebo
omezovat ostatní ubytované.
11. V případě nevolnosti mohou žáci a studenti zůstat na DM 1 den. Tuto nepřítomnost ve škole omlouvá
vychovatelka ve studijním průkazu žáka. Pokud se tyto absence opakují častěji, informuje DM rodiče a
požadujeme potvrzení od lékaře o případných zdravotních problémech žáka.
12. Odjíždět během týdne z místa DM (Mělník) a to pouze na předchozí písemnou žádost rodičů (žáci do 18
let), žáci starší 18ti let s studenti jsou povinni odjezd písemně nebo osobně ohlásit vychovatelce.
13. Nenocovat na DM během týdne a to pouze za předpokladu osobní, písemné nebo telefonické omluvy
vychovatelce konající službu a to do 19 hodiny téhož dne. Nezletilého ubytovaného omlouvá jeho
zákonný zástupce, zletilý ubytovaný se omlouvá sám.
14. Volně se pohybovat po areálu domova mládeže (cesty a park) s výjimkou provozních prostor školního
statku.
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§2
Práva zákonných zástupců
1. Právo na informace o průběh výchovně vzdělávací činnosti na domově mládeže; v případě zletilých žáků
mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
2. Právo na poradenskou pomoc školy.
3. Má-li žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti postupu pedagogů na domově mládeže,
může zákonný zástupce žáka (je-li žák plnoletý, tak sám) požádat ředitele školy o přezkoumání těchto
skutečností ve smyslu školského zákona.

§3
Povinnosti ubytovaných žáků a studentů
1. Žáci a studenti dodržují řád DM, režim dne a řídí se pokyny vychovatelek.
2. Chovají se v rámci společenských pravidel, dodržují pravidla slušného chování vůči dospělým
i spolužákům, vystupují zdvořile a ohleduplně, vyvarují se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo
fyzického útoku vůči dospělým a ostatním žákům. Vyvarují se jakéhokoliv podvodného jednání.
3. Netolerují projevy šikanování, vandalismu, rasismu, diskriminace, nepřátelství nebo násilí, projevy
rizikového chování a v případě kontaktu s tímto druhem chování ve škole neprodleně informují
některého z pracovníků školy nebo, je-li to v jeho silách, aktivně proti nim vystoupí.
4. Žáci se svědomitě připravují na vyučování a dodržují studijní dobu.
5. Přijíždějí na DM v neděli od 17.00 – 21.15 hodin, popř. v pondělí do 7.45 hodin. Jiný termín příjezdu
jsou žáci povinni předem ohlásit.
6. Do DM se vracejí z vycházek včas (před začátkem studijní doby, nejpozději v 19.15 hodin, pokud se
nedohodnou s vychovatelkou jinak.
7. Udržují čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji i ve společných prostorách, denně uklízejí pokoj
(viz. pokyny k provádění samoúklidu na pokojích).
8. Při odchodu z DM pokoj zamykají a klíč odevzdávají na vychovatelně.
9. Dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy.
10. Šetří zařízení DM, elektrickou energii, teplou a studenou vodu.
11. Dodržují zásady slušného chování, chodí čistě oblečení.
12. Ve všech vnitřních prostorách DM se přezouvají. Boty uschovávají pouze v prostorách k tomu určených
(botárna).
13. Potraviny ukládají do lednic, neuchovávají potraviny mezi okny.
14. Všichni žáci si přivezou vlastní jídelní talíř, příbor a hrnek a nevynášejí školní nádobí z jídelny.
15. Žáci okamžitě oznamují vychovatelkám každý úraz nebo onemocnění. V případě onemocnění co
nejdříve odjíždějí do domácího léčení.
16. Pokud žák onemocní, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nenastoupí do DM je povinen se co nejdříve
telefonicky omluvit; v případě nezletilých žáků mají tuto povinnost jejich zákonní zástupci.
17. Informují vychovatelku o vážných změnách jeho zdravotního stavu a dalších skutečnostech, které jsou
pro využívání služeb domova mládeže podstatné.
18. V době učební praxe musí žáci a studenti řádně očistit a uklidit pracovní oděv a obuv na určené místo.
19. Vedení DM neručí za ztrátu peněz a cenností, pokud nebyly dány do úschovy - do trezoru DM.
20. Veškeré poškození zařízení DM hradí viník, nebo kolektiv, který pokoj používá. Poškození zařízení a
závady co nejdříve nahlásí žáci vychovatelkám.
21. Pokud dojde ke ztrátě klíče od pokoje nebo zapůjčeného klíče od branky, jsou žáci povinni nový klíč
uhradit, částkou 200 Kč.
22. Žáci a studenti jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek při přidělování pokojů.
23. Žáci a studenti určení jako služba týdne vykonávají povinnosti, které určuje vychovatelka.
24. Dodržují zveřejněné pokyny správce IT a správce budov.
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§4
Povinnosti zákonných zástupců
1. Pokud žák onemocní, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nenastoupí do DM jsou zákonní zástupci
povinni co nejdříve žáka telefonicky omluvit. Žáka je nutné ještě omluvit přímo ve škole a dle školního
řádu.
2. Informovat domova mládeže o vážných změnách jeho zdravotního stavu a dalších skutečnostech, které
jsou pro využívání služeb domova mládeže podstatné.

§4
Žáků a studentům není dovoleno
1. Svévolně poškozovat zařízení DM, manipulovat s vodovodní, elektrickou instalací a radiátory.
2. Vstupovat do vnějších a vnitřních prostor školy, domova mládeže a školního statku pod
vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nosit, držet, nabízet, distribuovat a požívat
alkoholické nápoje, další návykové a jinak zdraví škodlivé látky ve výše uvedených prostorách a na
akcích pořádaných školou. V případě důvodného podezření z požívání alkoholických nápojů se žák
podrobí orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. V případě pozitivního výsledku
zkoušky jde o velmi závažné porušení školního řádu a bude postupováno podle sankčního řádu.
Pokud žák zkoušku odmítne, provede škola o této skutečnosti zápis.
3. Kouřit a to v celém areálu školního statku, především pak v objektech DM (platí i pro
elektronické cigarety a vodní dýmky).
4. Přinášet, přechovávat, předvádět, prodávat, šířit, nebo vytvářet v prostorách domova mládeže a
školního statku, či na činnostech organizovaných školou, takové věci či informace, které by mohly
rozptylovat pozornost žáků, věci propagující fašismus, rasismus či jiné xenofobií postoje, věci
nebezpečné pro život a zdraví lidí (např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.).
5. Jezdit na kolech v areálu školního statku; kola lze umístit pouze do stojanu umístěného v areálu
domova mládeže a na určených místech školního statku.
6. Jezdit v areálu školního statku na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech a jiných
sportovních prostředcích.
7. Parkovat soukromými motorovými vozidly v areálu domova mládeže a školního statku mimo
vyhrazená místa a bez povolení domova mládeže.
8. Pořizovat audiovizuální a fotografické záznamy bez souhlasu vychovatele při společných akcích.
9. Hrát hazardní hry.
10. Přechovávat jakékoliv zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami.
11. Přechovávat zvířata. Výjimku může udělit vedoucí vychovatelka.
12. Přemisťovat inventář na pokojích a jinde bez vědomí vychovatelů, poškozovat ho neúčelnou
výzdobou, lepit plakáty na stěny a nábytek.
13. Vyklánět se z oken a sedat na ně.
14. Používat k příchodu a odchodu z DM oken.
15. Vynášet nádobí z jídelny DM a uchovávat jídlo mezi okny. Na pokojích mohou používat pouze své
vlastní nádobí.
16. Odkládat věci na topná tělesa a vlhké ručníky na nábytek.
17. Vynášet peřiny a deky z objektu DM.
18. Uchovávat boty na pokojích. K tomuto účelu má každá žák svůj uzamykatelný botník.
19. Používat vlastní topná tělesa a nepovolené tepelné elektrické spotřebiče.
20. Používat svůj notebook nebo DVD přehrávač po večerce.
21. Úmyslně ohrožovat ostatní na zdraví a na životě.
22. Poškozovat školní sbírky (např. oddělovat části rostlin, poškozovat rostliny, manipulovat se
jmenovkami apod.). Výjimku může stanovit pouze pedagog školy.
23. Zcizovat rostliny v areálu školy, školního statku, během praxí a exkurzí v podnicích, dále zcizovat
majetek školy nebo majetek ostatních žáků a studentů.
24. Úmyslně poškozovat majetek školy, zaměstnanců a žáků.
7

Pokud žák poruší pravidla uvedená v řádu domova mládeže, budou z jeho jednání vyvozeny sankce, které
jsou podrobně upraveny v sankčním řádu. Sankční řád je přílohou řádu domova mládeže.

Část V.
Vnitřní režim DM
§1
Režim dne
Režim dne je pevně stanoven dle této obecné zásady a aktuálně upravován dle operativní potřeby.

6.30
6.45 – 7.45

budíček
snídaně v jídelně DM

6.45 – 7.45

osobní hygiena, úklid pokojů, odchod do školy

do 19.15

od skončení výuky ve škole až do této doby osobní volno ( sportovní
činnost, kultura, odpočinek a to dle zájmu studentů)

St do 21.00

osobní volno, studená večeře vydaná na vychovatelně

Po ,Út, Čt
17.30 – 18.15 teplá večeře v jídelně DM
19.30 – 21.30 doba studijního klidu
21.30- 22.00

osobní hygiena

22.00

večerka

22.00 – 6.30

spánek
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§2
Volnočasové aktivity
V rámci volného času ubytovaných jsou k dispozici tyto aktivity:
a) zájmová činnost žáků - sportovní vyžití ( hřiště v areálu DM, posilovna na
chlapeckém internátě, stoly na stolní tenis,
hodiny aerobiku pod vedením vychovatelek
- individuální činnost dle vlastního zájmu
b) návštěvy kulturních akcí - individuálně, v době osobního volna, popřípadě i mimo
tuto dobu po dohodě s vychovatelkou
c) volné vycházky a nákupy – možnost denně, po vyučování do 19.15 ( Po, Út, Čt)
ve středu do 21 hodin

§2
Režim stravování
Stravování je sladěno s pobytem ve škole nebo na školním statku.
1. Snídaně si žáci odebírají v jídelně DM před odchodem do školy
2. Obědy jsou vydávány a) ve školní jídelně
b) v jídelně DM – pokud jsou žáci na praxi ve školním statku
3. Večeře jsou vydány v jídelně DM. Výdej 17.30 – 18.20 hodin. Jedná se o teplé večeře s výjimkou středy,
kdy žáci obdrží večeři studenou.
4. Svačiny si žáci mohou zakoupit proti hotové platbě v jídelně školy, dále ve školním kiosku nebo
z automatů umístěných v objektu školy.
5. Pitný režim – v rámci celodenního stravování je k hlavním jídlům podáván čaj nebo ovocné šťávy
formou samoobsluhy. Mimo tuto dobu mají žáci možnost použít volně přístupné varné konvice
v kuchyňkách DM k přípravě nápojů. Ostatní tekutiny si zajišťují sami.
6. Kuchyňky DM slouží pouze k přípravě individuální doplňkové stravy ( čaj, káva, instantní polévky
apod.) Neslouží k vaření.
V objektech DM jsou k dispozici lednice k uložení potravin. Je zakázáno skladovat jídlo mezi okny.
7. Úhrada za stravování a ubytování se hradí na běžný účet (viz. informační zpravodaj) jednou částkou.
Platba musí odejít z banky nejpozději do 20. předcházejícího měsíce.
8. Pokud nebude platba za ubytování opakovaně uhrazena k 1. dni rozhodného měsíce, pak bude škola
postupovat dle vyhlášky č. 108/2005Sb. a ubytování žáka nebo studenta bude ukončeno.
Odpovědná osoba: vedoucí školní jídelny, tel 3015 363 231.

§3
Úklid a výměna lůžkovin
Výměnu lůžkovin si zajišťují žáci sami pod vedení vychovatelek v rámci týdenních úklidů pokojů, dle
potřeby. Lůžkoviny jsou skladovány v odděleném skladu. Výdej organizuje odpovědná osoba a to 1x za 14
dní.
Denní úklid pokojů si zajišťují žáci sami a to pravidelně. Před odchodem do školy si všichni žáci upraví
lůžko, záclony, šatstvo a oděvy srovnají do skříní, zametou podlahu, vynesou odpadkový koš a zavřou
okna. Během dne udržují pokoj v čistotě.
9

Týdenní úklid pokojů probíhá vždy ve čtvrtek odpoledne. Všichni zametou, popřípadě vysají a vytřou
podlahu, otřou prach, srovnají šatstvo a ostatní věci ve skříních a v poličkách. Požadavky na úklid upravuje
vychovatelka
dle
potřeby.
Služba složená ze žáků nebo studentů se stará o pořádek na klubovnách a kuchyňkách a řídí se pokyny
vychovatelek.
Společné prostory denně uklízí pracovnice školy.

§4
Doba studijního klidu
Doba studijního klidu je čas vyhrazený ke studiu. Žáci a studenti dodržují klid v objektu DM, nepouštějí
nahlas hudbu, nesledují televizi, nekřičí ani jinak nevyrušují ostatní.
Žáci, kteří z vážných důvodů potřebují studovat v jinou než určenou dobu se musí domluvit
s vychovatelkou předem!

§5
Osobní volno
Slouží žákům převážně k odpočinku. Může být upraveno vychovatelkou dle chování a prospěchu žáka.
Žák nemá povoleno opustit ve svém osobním volnu Mělník. Toto je možné pouze s předběžným písemným
souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Zletilý žák nebo student je povinen nahlásiz odjezd z Mělníka
pouze v případě, že žádá o prodloužení doby osobního volna.

§6
Režim studentů VOŠ
Tento řád je platný i pro studenty VOŠ. Úpravy režimu jsou uvedeny v příloze tohoto řádu Denní
rozvrh pro VOŠ

Část VI.
Ukončování ubytování
Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:
1. O to požádá písemné zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student
2. Zákonný zástupce, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za
školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelem školy na jiném termínu úhrady
3. Žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy
4. Žákovi nebo studentovi bylo přerušeno vzdělávání
5. Žák nebo student byl vyloučen z domova mládeže
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Část VII.
Výchovná a kázeňská opatření
Podle §31 školského zákona jsou výchovnými opatřeními pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Podrobnosti o udělování kázeňských opatření upravuje Sankční řád domova mládeže, který je přílohou
tohoto řádu domova mládeže. Udělení pochvaly či jiného ocenění, kázeňského opatření a se zaznamenává
do osobní karty žáka.

§1
Pochvaly
1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické
osoby žákovi nebo studentovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
dlouhodobou úspěšnou práci.
2. Vedoucí výchovné skupiny může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vychovatelů žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev
školní iniciativy nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
3. Pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy.

§2
Kázeňská opatření
1.
2.

3.

4.
5.

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy.
Ředitel školy může v případě žákova závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem
nebo řádem domova mládeže rozhodnout o jeho podmínečném vyloučení nebo o vyloučení z domova
mládeže.
V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu této zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností
stanovených školským zákonem nebo řádem domova mládeže, může ředitel školy rozhodnout o jeho
vyloučení.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné
zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo řádem domova mládeže.
O podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka z domova mládeže rozhodne ředitel školy do dvou
měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák
provinění dopustil (s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního
právního předpisu). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žákovi nebo studentovi je
ukončeno ubytování dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li
toto rozhodnutí den pozdější.
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Část VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Seznámení s řádem DM provede vedoucí výchovné skupiny a žák nebo student toto potvrdí na začátku
každého školního roku svým podpisem.
2. Součástí řádu DM je režim dne a pokyny k provádění samoúklidu na pokojích, dále sankční řád DM.
3. Řád DM může být v režimu dne upraven pro žáky starší 18 ti let a studenty VOŠ, avšak tak, aby nerušili
ostatní ubytované.
4. Vedení školy má právo doplňovat, upravovat a aktualizovat školní řád o dodatky a přílohy při vzniku
nových skutečností; o změnách musí být informováni vyučující, žáci a studenti, zákonní zástupci
nezletilých žáků.
5. Řád DM je celoročně vyvěšen na přístupném místě na domově mládeže a na webových stránkách školy.
6. Řád DM byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2018.

Tento školní řád platí pro ubytované žáky střední školy a studenty vyšší odborné školy a nabývá účinnosti
dnem 1. září 2018. Tímto dnem se ruší řád DM, který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017.

Ing. Anna Richterová
ředitelka školy
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ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK
– střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník

Příloha řádu domova mládeže č. 1

SANKČNÍ
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ŘÁD

Část I.
Úvodní část
§1
Základní ustanovení
1) Na základě ustanovení §30 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydává ředitel školy tento
sankční řád jako přílohu k řádu domova mládeže.
2) Účelem sankčního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání
a prevenci rizikového chování jevů, zejména záškoláctví, užívání a šíření omamných a
psychotropních látek, poškozování majetku školy apod.
3) Tento sankční řád je nedílnou součástí řádu domova mládeže při ČZA Mělník.

Část II.
Výchovná opatření
§1
Druhy výchovných opatření
Za porušení školního řádu lze žákovi udělit výchovné opatření podle závažnosti porušení v tomto pořadí
(Část VI. § 2a 3 školního řádu)
a) podmíněné vyloučení ze domova mládeže
b) vyloučení z domova mládeže
1) Podmínečné vyloučení z domova mládeže navrhuje vedoucí vychovatelka za závažný přestupek
proti řádu DM. O jeho udělení rozhoduje ředitel školy, zapíše se do osobní karty žáka nebo studenta
a neprodleně je písemně oznámeno zákonným zástupců žáka nebo zletilému žákovi či studentovi.
2) Vyloučení z domova mládeže navrhuje vedoucí vychovatelka za velmi závažný přestupek proti
školnímu řádu nebo za další přestupek ve zkušební lhůtě po podmínečném vyloučení ze školy.
O jeho udělení rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Zapíše se do osobní karty
žáka nebo studenta a je neprodleně písemně oznámeno rodičům žáka (u nezletilých) nebo žákovi či
studentovi
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§2
Postup udělování výchovných opatření
1. a) Mezi méně závažná porušení patří zejména:
 rušení spolubydlících ve studijní době nebo po večerce
 neplnění povinností týkajících se denního a týdenního úklidu pokojů a vykonávání služby
 ohrožování bezpečnosti své i svých spolubydlících, např. sedáním na okna
 přechovávání jídla mezi okny
 stěhování nábytku bez předchozí domluvy s vychovatelkou
 lepení plakátů na zdi a nábytek
 kouření v areálu DM (vnější prostory)
 pozdní příchod na DM
 nepřezouvání se
b) Postup řešení
 Při prvním porušení bude žák upozorněn vychovatelkou
 Při druhém až čtvrtém porušení bude žák vždy
důrazně upozorněn
vychovatelkou a bude mu přidělena prospěšná činnost (úklid okolí apod.). Toto
bude zapsáno do osobní karty žáka.
 Při pátém a dalším porušení podá vedoucí výchovné skupiny návrh na
podmínečné vyloučení z DM.( viz čl.II, bod 5. a 6.)
2. a) Za závažná porušení řádu DM se považuje:
 kouření v budovách DM
 přechovávání, distribuce, prodej a užívání OPL
 opuštění DM bez řádné omluvy nebo nedovoleným způsobem (např. oknem)
 příchod na DM v podnapilém stavu
 přechovávání a užívání alkoholu na DM
 hrubé chování vůči spolužákům nebo pracovníkům DM
 šikana, hrubé násilí vůči ostatním
 úmyslné poškození majetku školy nebo majetku ostatních ubytovaných žák
 projevy rasismu, propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv
jedince nebo skupiny osob
 podvodné jednání, krádež
b) Postup řešení:
 Při zjištění těchto porušení vedoucí výchovné skupiny dává neprodleně návrh na
podmínečné vyloučení nebo vyloučení z DM a to dle závažnosti porušení.
3. Pokud dojde k úmyslnému poškození nebo poškození majetku školy z nedbalosti, bude o této
skutečnosti proveden zápis a škodu nahradí žák, popřípadě žáci, kteří se na vzniku této škody
podíleli.
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§3
Lhůty
1) Výchovná opatření se udělují za konkrétní skutek.
2) Výchovné opatření musí následovat neprodleně po zjištění daného skutku, nejpozději do dvou měsíců od
jeho zjištění a do jednoho roku od jeho uskutečnění, s výjimkou případů kvalifikovaných orgány činnými
v trestním řízení jako trestný čin.
3) Výchovná opatření vyjma podmíněného vyloučení se vztahují vždy k danému klasifikačnímu období.
4) Podmíněné vyloučení se uděluje vždy se zkušební lhůtou, nejdéle na dobu jednoho roku.

Část V.
Závěrečná ustanovení
§1
Alkohol a ostatní návykové látky
Požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek (dále OPL) osobami mladšími 18 let je
považováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na
pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo
zákonnému zástupci (§ 7, odst. 1 zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně)
2. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost
vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§10, odst. 4 téhož zákona)
3. Distribuce OPL dle §187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 tr. zákona je v ČR zakázáno a
takové jednání je trestným činem nebo proviněním.
Škola je povinna v takovém případě na základě ustanovení §167 tr. zák. takový trestný čin překazit,
a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně
jako v bodě 3), Pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat. Učiní tak zejména
proto, že škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je chránit děti a mládež před
nežádoucími společenskými vlivy.

§2
Platnost sankčního řádu
1. Sankční řád může být doplněn v případě výskytu nové, dosud neznámé skutečnosti.
2. Se sankčním řádem budou seznámeni všichni ubytovaní žáci prostřednictvím svých vychovatelů.
3. Sankční řád bude umístěn na viditelném místě na DM a současně zveřejněn na webových
stránkách školy
3. Řád domova mládeže a sankční řád byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2019
4. Řád domova mládeže a sankční řád vstupuje v platnost dnem 1.9. 2019

Ing. Anna Richterová
ředitelka školy
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