Domov mládeže při Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické
Kumburská 1028, Nová Paka 509 01

tel. 493 721 321, 603 275 879 www.gymnp.cz (domov mládeže)
Vážení rodiče a studenti,
Před začátkem školního roku 2020 - 2021 považujeme za nezbytné poskytnout Vám některé
důležité informace o našem zařízení. Zároveň se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci při zabezpečení
spokojeného pobytu Vašeho dítěte v našem domově mládeže.
Domov mládeže (dále jen DM) je školským výchovně vzdělávacím a ubytovacím zařízením. Činnost
a provoz DM se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských výchovných ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních a vnitřními školskými dokumenty - Vnitřním řádem domova
mládeže, Režimem dne, Sankčním řádem. Žáci jsou po nástupu seznámeni s ustanoveními těchto
dokumentů a jsou povinni znát je a řídit se jimi.
O přijetí na DM rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané do 15. července 2020 a to vždy
na jeden školní rok.
Žáci jsou přijímáni podle kapacity domova v pořadí daném vyhláškou. Dalším kritériem pro žáky již
ubytované v předchozím období je dodržování Vnitřního řádu DM.
Důvodem ukončení ubytování je závěr školního roku, ukončení studia, písemná žádost rodičů nebo
zletilých žáků /nutné nahlásit do 15. dne předchozího měsíce/, ukončení ubytování ze strany DM pro
závažné porušení Vnitřního řádu DM nebo pokud nebyla opakovaně uhrazena úplata za ubytování
nejdéle za dva měsíce.
DM je v provozu během celého školního roku. Ubytování o víkendech a volných dnech (kromě
příjezdových nedělí) DM nezajišťuje.
Vnitřní řád vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny
ubytované žáky a studenty. Ubytování není nárokové.

Pravidla vyplývající z Vnitřního řádu domova mládeže:
•
•
•

•
•
•

•
•

Žáci mají právo využívat volného času v domově k rozvoji své osobnosti tím,
že se řádně připravují na vyučování a využívají nabídky činností pro volný čas.
Žáci mají vycházky každý den do 18.00 hod. a ve středu mají možnost využít prodloužené
vycházky do 19.30 hod., nad 18 let – denně do 20.00 hod.
Ubytovaní žáci respektují a ctí práva druhých. Jsou tolerantní k jejich potřebě v klidu se učit
a mít své soukromí, a to zejména v době studijního a nočního klidu. Nejsou tolerovány
vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích.
Žáci odjíždějí na dny pracovního klidu domů, odjezd se zapisuje do odjezdové knížky (1.roč.)
Mimořádný odjezd z DM v týdnu (kromě onemocnění, zkrácení týdenní výuky apod.) musí
rodiče nezletilých žáků předem písemně, nebo telefonicky omluvit /493 721 321, t-mobil
603 275 879/
Na DM mohou žáci přijíždět v neděli od 17.00 hod. do 21.30 hod. Příjezd je možný také
v pondělí. Odjezd z DM v pátek do 14.30 hod.
V případě, že se žák nemůže na DM dostavit z důvodů nemoci či jiných, je zákonný zástupce
povinen ho omluvit na již zmíněných kontaktech.
Žáci šetří svěřený majetek, jsou povinni hlásit veškeré závady na zařízení DM vychovateli
a prokázané zaviněné škody jsou povinni uhradit.
Žáci musí dodržovat osobní hygienu a udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech.
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V budově se pohybují v domácí obuvi. Venkovní obuv nechávají v botníku v přízemí budovy.
Žáci udržují pořádek na pokojích a ve společenských prostorách DM. Podílí se na denním
a důkladnějším týdenním úklidu pokoje.
Žáci jsou povinni neprodleně oznámit všechny změny týkající se jejich osoby
a mimořádné okolnosti a události, jako jsou údaje pro školní matriku (např. změna bydliště)
a další údaje podstatné např. pro bezpečnost žáka. Nutné je hlásit veškerá onemocnění
a poranění, důležité okolnosti týkající se zdravotního stavu žáka a způsobu léčby. Pokud zůstane
žák jeden den na DM z důvodu nemoci, musí ráno hlásit na vrátnici vychovateli.
Žákům je na DM přísně zakázáno kouřit, užívat a přechovávat alkohol i jiné omamné zdraví
škodlivé látky, donášet a používat takové předměty, které jsou nebezpečné pro život a zdraví.
Dále je zakázáno hrát hazardní hry, svévolně poškozovat inventář DM (při poškození inventáře
hradí zákonný zástupce)a duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolubydlící.
V případě porušování Vnitřního řádu DM jsou používána v souladu se Školským zákonem
č. 561/2004 Sb. tato výchovná opatření: napomenutí vychovatele, podmíněné vyloučení
se zkušební lhůtou a vyloučení z DM.
Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům DM se vždy považují
za závažné porušení povinnosti stanovených Vnitřním řádem podle školského zákona č. 561 /
2004 Sb. § 22a
Šikanování, rasismus a jiné projevy diskriminace, násilí i jejich propagace jsou považovány také
za hrubé porušení řádu DM
Vychovatelé neodpovídají (mimo organizované akce DM) za chování a jednání žáků a za vzniklé
události mimo areál DM – odpovídá zákonný zástupce

Ubytování je poskytováno na základě každoročně vyplněné přihlášky do DM. Přihlášku můžete
odeslat buď elektronicky (odkaz na dm.gymnp.cz/prihlasky) nebo v listinné podobě obyčejně poštou
(ke stažení ve formátu PDF na dm.gymnp.cz/prihlasky). Přihláška musí být doručena nejpozději do
15.7.2020. Vzhledem k omezené kapacitě míst se upřednostňují studenti, jejichž přihlášky obdržíme
v termínu. Výše měsíční úhrady za ubytování je 1100,- Kč a musí být provedena předem do 15. dne
každého měsíce (1. splátka v měsíci srpnu na září 2020) trvalým příkazem.
Nástup do DM pro školní rok 2020 – 2021 je v pondělí 31. 8. 2020.
• pro žáky prvních ročníků, či nově ubytovaných od 16,00hod. do 17,30hod. v doprovodu
zákonného zástupce
• pro ostatní žáky v době od 17,30 hod. do 20,30 hod., nebo v úterý 1. 9. 2020
Ubytovaný žák musí mít s sebou
(mimo věci osobní potřeby):
• fotografii 1x (pouze žáci 1. ročníků a nově příchozí)
• domácí obuv na přezutí, vlastní příbor, plastová krabička na jídlo
• jídlo na večer dne nástupu + snídaně
Pro trvalý příkaz: číslo účtu:
Zpráva pro příjemce:

423040207 / 0100
jméno žáka

Číslo tel.: 493 721 321 / T- mobile 603 275 879

V Nové Pace 15. 5. 2020
Naďa Patková v.r. / vedoucí vychovatelka
Mgr. Pavel Matějovský v.r. / ředitel školy

