
 
 

UBYTOVACÍ ŘÁD INTERNÁTU při  SŠ a ZŠ DC 90, s.r.o. 

                                   NEDBALOVA 36/27, TOPOLANY 

Internát je výchovné zařízení, které žákům poskytuje ubytování, stravování, dbá o kvalitní 

náplň jejich volného času, dodržování hygienických návyků, pořádku, dobrovolné a nenucené 

kázně a upevňování sebeobslužných dovedností. Mezi hlavní cíle patří výchova 

k respektování a prohloubení znalostí Listiny práv a svobod. Pracuje podle ŠVP. 

Za výchovu a bezpečnost žáků na internátě odpovídají kvalifikovaní vychovatelé. 

Pedagogickým pracovníkům žáci internátu vykají a oslovují je paní vychovatelko, pane 

vychovateli. Vychovatelé žákům tykají. 

Ti shromažďují informace o svěřených žácích, snaží se pozitivně formovat jejich 

osobnost a rozvinout ji na optimální možnou úroveň. Veškerou práci koordinuje a řídí 

vedoucí vychovatelka.  

Ubytovací řád zohledňuje zásady ochrany zdraví žáků i zaměstnanců tak, jak to 

požaduje zákon o ochraně zdraví. Všechny součásti upravují režim dne, režim stravování 

včetně pitného režimu a podmínky pro pohybové aktivity a otužování podle věkových a 

fyzických možností žáků.  

 Režim dne na internátě je sestaven tak, aby byl v harmonii s výkonnostní křivkou žáků 

v průběhu dne. V hlavních bodech se musí dodržovat, ale vychovatelům jsou umožněny 

drobné přesuny podle aktuálních situačních podmínek (počasí, psychická nebo fyzická 

únava.atd.).  

           Na pokoje jsou žáci rozděleni podle pohlaví, obslužnosti a vzájemných vztahů. Během 

pobytu může, na základě rozhodnutí vedoucí vychovatelky, nastat lépe vyhovující sestavení 

žáků na jednotlivých pokojích.  

          Žáci jsou v době volnočasových aktivit rozděleni od dvou výchovných skupin. Každou 

skupinu má na starosti jeden kvalifikovaný vychovatel. 

 V rámci těchto aktivit probíhají na internátě  různé zájmové kroužky, které mohou žáci 

navštěvovat podle svého zaměření, zájmu a chuti.  

Zájmové aktivity internátu: 

 

 sportovní (basketbal, kopaná, florbal, atletika) 

 výtvarná činnost 

 hudební – zpěv, poslech 

 relaxační - snoozelen (autogenní trénink, svalová relaxace, uvolňovací cviky 

 domácí práce (pečení, vaření, studená kuchyně) 

 zoologická 

  

Ubytovaní mají k dispozici kuchyňku vybavenou vařičem, mikrovlnnou a elektrickou 

troubou, lednicí a varnou konvicí., společenskou místnost s televizí a počítačem. 

Na internátě jsou ubytovaní žáci s různým typem handicapu. Většinou se jedná o handicap 

v rozmezí lehkého až středně těžkého stupně mentální retardace a kombinované vady.  

Komunikace se zákonnými zástupci probíhá při přejímání a předávání žáků, v rámci 

třídních schůzek, využitím školních deníčků, emailu a nejčastěji telefonicky.  

Vstup na internát je povolen pouze ubytovaným, zákonným zástupcům ubytovaných, 

zaměstnancům školy a dalším osobám v jejich doprovodu - vždy s vědomím vychovatele. 

 



 
 

Režim dne 

Neděle                 

od 19,15                    příjezdy ubytovaných dle individuální domluvy se ZZ 

Pondělí  

6,00 – 7,00  budíček, hygiena, úklid pokojů, snídaně, odchod do školy a na praxi 

                                   příjezdy ubytovaných 

 

8,00 – 22,00   jako úterý až čtvrtek  

Úterý až čtvrtek   

6,00 – 7,00   budíček, ranní hygiena, úklid pokojů 

7,00 – 7,20  snídaně  

7,20   předání žáků do tříd a dílen 

12,00 – 13,00  oběd  

13,40 – 15,15  příchod na internát, odpočinková činnost, individuální příprava do školy 

14,30 – 15,15  svačina  

15,00 – 17,30   vycházky, volnočasové aktivity, pobyt venku, organizované akce 

17,30 – 18,00             večeře   

18,30 – 19,30  večerní hygiena  

19,30 – 21,45  druhá večeře, studium, zájmová a odpočinková činnost  

 22,00    večerka, noční klid  

Pátek  

13,00 – 15,30   úklid internátu, odjezdy domů  

 

Žáci na internát přijíždějí s rodiči nebo sami v neděli večer nebo v pondělí ráno. 

V odjezdové dny mohou odcházet samostatně pouze ti žáci, kteří k tomu mají písemný 

souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.  

 Všední den žákům začíná v 6,00 hod. V 7,20 hodin odcházejí do učeben a na praxi.  

 Po příchodu žáků na internát následuje odpočinková činnost, příprava do školy (včetně 

pomůcek a oblečení).  

 Po svačině je doba určená k zájmovým volnočasovým aktivitám žáků, které mohou 

být individuální, či organizované, k organizovaným akcím, k rekreačním a sportovním 

činnostem přizpůsobeným počasí, psychické nebo fyzické únavě a aktuálnímu stavu žáků. 



 
 

 Mezi půl šestou a šestou hodinou je večeře. Pestrou stravu dostávají žáci na internátě 

pětkrát denně. 

Po večeři je na programu večerní hygiena a úklid osobních věcí.  

V době od 19,30 – 21,45 hod. probíhá zájmová a odpočinková činnost.   

 Podle únavy odchází spát. Večerka a noční klid je ve 22,00 hodin.  

U těch žáků, u kterých je nutný dohled, probíhají všechny činnosti pod dohledem 

vychovatelů! 

. 

 Základní ustanovení: 

1) o přijetí na internát zažádají žáci formou písemné žádosti na předepsaném tiskopise. Žádost 

projedná vedoucí internátu na základě dokumentu Podmínky pro přijetí na internát, konečné 

rozhodnutí vydává ředitelka školy. 

2) přijetí je potvrzeno písemnou smlouvou, která je závazná pro obě strany 

3) na internát může být přijat žák, který splňuje tyto podmínky 

 je žákem naší školy 

 vzdálenost od místa bydliště 

 žák je sirotek nebo polosirotek 

 sociální poměry v rodině 

 kapacita internátu 

 stupeň postižení 

 datum odevzdání přihlášky 

 

4) žák musí dodržovat Ubytovací řád 

5) na ubytování na internátě a související služby není právní nárok a jsou poskytovány 

v rámci školy a DC 90 

Ubytování na internátě se poskytuje vždy na dobu jednoho školního roku s výjimkou 

školních prázdnin.  

 

Práva a povinnosti: 

1) Ubytovaný má právo 

 používat přidělenou místnost s příslušenstvím a vybavením po dobu stanovenou 

smlouvou 

 používat veškeré zařízení DC90 vyčleněné pro internát v ubytovací části domu P. 

Pittra 

 podávat návrhy a stížnosti prostřednictvím vychovatelů 

 aktivně se podílet na vytváření plánů volnočasových aktivit 

 ubytovaný má právo na soukromí a všichni (spolubydlící i vychovatelé) jsou nuceni 

toto právo respektovat 

 žáci mají v případě potřeby právo obrátit se svými stížnostmi a připomínkami na 

vedoucího internátu, ten všechny stížnosti a přání řádně prošetří 



 
 

2) Povinnosti ubytovaného 

 opustit prostory internátu pouze se souhlasem vychovatele 

 při odchodu na samostatnou vycházku (musí být povolení od rodičů) se souhlasem 

vychovatele a s konkrétním určením času návratu 

 za veškerý svůj majetek (mimo věci, které si nechá uschovat v trezoru ve 

vychovatelně) si žák zodpovídá sám.  

 nenosit na internát cenné předměty a věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo 

bezpečnost jich samých nebo jiných osob 

 respektovat soukromí ostatních žáků a zaměstnanců školy 

 dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování na internátě a při všech akcích 

pořádaných internátem (nevyjadřovat se hrubě, neurážet se) 

 jakákoliv forma šikany je naprosto nepřípustná 

 jakékoliv projevy rasismu a xenofobie jsou nepřípustné 

 řídit se pokyny vychovatele 

 dodržovat ustanovení školního řádu, ubytovacího řádu internátu a předpisy a pokyny 

k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen 

 udržovat pořádek a čistotu ve svých osobních věcech, na pokoji, v soc. zařízení, a 

ostatních společných prostorách 

 dbát na čistotu a funkčnost svých kompenzačních pomůcek 

 zodpovídat za inventář pokoje a přiděleného prostoru a za zapůjčený majetek školy a 

DC 90 

 šetřit veškerý majetek, elektrickou a tepelnou energii, vodu a potraviny 

 nepřemísťovat nebo odnášet zařízení internátu bez vědomí vychovatele 

 okamžitě hlásit jeho jakoukoliv závadu, ztrátu nebo zničení 

 úraz hlásit okamžitě vychovateli nebo jinému zaměstnanci školy 

 neprodleně nahlásit škodu, kterou sami způsobili nebo kterou způsobil někdo jiný. 

Prokázané poškození vybavení internátu nebo majetku spolužáků napravit nebo 

finančně uhradit 

 nepořizovat audio, video, či fotozáznam spolužáků a zaměstnanců školy bez 

předchozího souhlasu snímaného 

 přezouvat se 

 dbát na osobní hygienu, řádně a čistě se oblékat 

 lůžkoviny ráno před odchodem ustlat a přikrýt dekou 

 nevylepovat v prostorách internátu fotografie, plakáty apod. 

 zákaz donášet a požívat alkoholické nápoje a jiné toxické látky, a to i během 

vycházek 

 zákaz nošení a šíření sexografie a jiných erotických pomůcek 

 z hygienických důvodů pokládat zavazadla mimo lůžko 

 

Zákonní zástupci jsou povinni  

 důsledně vyplnit přihlášku na internát 

 seznámit se a řídit s Ubytovacím řádem a dodržovat jeho ustanovení 

 svým podpisem potvrdit s tímto řádem souhlas. 

 nahlásit všechny změny ve školou požadovaných údajích (uvádět svá aktuální 

telefonní čísla) 



 
 

 oznámit bezodkladně vedoucí vychovatelce nebo vychovatelům podstatné okolnosti,  

              týkající se zejména zdraví a výchovy žáka, které mají vliv na průběh internátního 

              pobytu 

 v případě samostatného odjezdu žáka z internátu podepsat předem souhlas se 

samostatným odchodem z internátu 

 v případě samostatných vycházek žáka podepsat předem souhlas k odchodu z internátu 

 poskytnout kompletní informace o zdravotním stavu žáka 

 v případě užívání medikace doložit tuto skutečnost zprávou od lékaře (v případě 

změny medikace novou zprávou od lékaře) 

 zabezpečit žáka dostatečným množstvím předepsaných léků 

 kontrolovat osobní hygienu žáka před odjezdem na internát (nejen koupání a mytí 

vlasů), ale i střevní problémy, kožní projevy, silné nachlazení  

 převzít si žáka v případě nemoci neprodleně do domácí péče 

 informovat internát o případné absenci žáka 

 na vyzvání vedoucí vychovatelky nebo vychovatele se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se ubytovaného žáka 

 dodržovat termíny platby za služby spojené s ubytováním 

 odhlásit stravu a ubytování 

 Strava se odhlašuje den předem, a to do 10,00 hodin na tel. čísle 585 411 104  nebo 

723 116 808 (možné zanechat SMS). 

Zákonní zástupci mají právo: 

 

 informovat se na chování žáka během pobytu na internátě 

 na ochranu osobních údajů žáka a členů rodiny žáka v souladu s právními předpisy 

 předkládat připomínky k činnosti internátu příslušnému vychovateli, vedoucí 

vychovatelce, popř. ředitelce školy 

 vyjadřovat se k individuálním potřebám svých dětí a k rozhodnutím týkajících se  

záležitostí jejich pobytu na internátě 

 být informováni o výchovných opatřeních týkajících se dítěte. 

 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  

1.  Výchovná opatření – pochvaly, odměny 
Za slušné chování a plnění povinností, za výrazný projev aktivity, za zásluhy ve prospěch 

kolektivu může být udělena pochvala nebo jiné ocenění: 

 ústní pochvala vychovatele, vedoucí vy chovatelky 

 ústní pochvala ředitelky školy nebo zástupce ředitelky školy   

 písemná pochvala vychovatele, vedoucí vychovatelky (doporučeně rodičům) 

 písemná pochvala ředitelky školy nebo zástupce ředitelky školy (doporučeně 

rodičům) 

 jiná ocenění (věcná odměna) 

2.  Výchovná opatření vedoucí k nápravě nedostatků v chování a jednání 

žáka 
Pokud žák porušuje Vnitřní  řád  internátu,  bude mu uděleno  podle  závažnosti  a  úmyslného  

opakování provinění některé z následujících výchovných opatření: 



 
 

 ústní napomenutí vychovatele, vedoucí vychovatelky 

 ústní napomenutí ředitelky školy nebo zástupce ředitelky školy 

 písemné napomenutí vychovatele, vedoucí vychovatelky (doporučeně 

rodičům) 

 písemné napomenutí, důtka ředitelky školy nebo zástupce ředitelky školy 

(doporučeně rodičům) 

 podmínečné ukončení ubytování na internátě na zkušební dobu (do 6 měsíců) 

zaslat doporučeně rodičům 

 ukončení ubytování  na  internátě  –  za  závažné  přestupky trestného nebo 

morálního charakteru, či za porušování Vnitřního řádu internátu ve zkušební 

lhůtě podmínečného ukončení (písemně rodičům-doporučeně)  

 

Ukončení ubytování projednává pedagogická rada na návrh vedoucí vychovatelky a 

rozhoduje o něm ředitelka školy. 

 Za závažná provinění proti Vnitřnímu řádu internátu je považováno: 

 šikanování spolužáků nebo ostatních ubytovaných 

 krádež osobních věcí spolužákům nebo majetku školy 

 manipulace se zbraněmi, při které může dojít k ublížení na zdraví 

 kouření nebo jiná aplikace omamných a halucinogenních látek během pobytu 

na internátě 

 konzumace alkoholu během pobytu na internátě 

 hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům internátu 

 hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolužákovi 

 podporování xenofobie a rasismu 

 nežádoucí sexuální aktivity v rámci internátu a na veřejnosti 

 nedodržení léčebného režimu navrženého lékařem, a tím možné ohrožení žáka, 

spolužáků a vychovatelů 

 opakované výhružky sebepoškozením nebo sebevraždou 

 

Bezpečnostní a protipožární pravidla 

 každý ubytovaný se musí chovat tak, aby neohrožoval své zdraví a život ani svých 

spolubydlících 

 musí okamžitě upozornit vychovatele na všechny závady a nedostatky, které mohou 

ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních nebo způsobit požár 

 každý ubytovaný se zúčastní školení POZ a PO a je pravidelně seznamován s touto 

problematikou se zaměřením na ubytování na internátě a řídí se evakuačním plánem 

PO 

 ubytovaný zásadně nesmí: 
 

 používat vlastní elektrické spotřebiče bez souhlasu 

 eektrické vařiče mimo místo k tomu určené 

 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm (zákaz používání svíček) 

 zasahovat do el. sítě, spotřebičů a požárních hlásičů 

 donášet a přechovávat věci ohrožující zdraví a bezpečnost (chemikálie, výbušniny, zbraně 

bodné, sečné a střelné) 



 
 

 zamykat se na pokojích 

 naklánět se u oken a vystupovat na stůl 

 používat zbytečně výtah a jakkoliv je poškozovat 

 manipulovat s ručními hasicími přístroji 

 bezúčelně se zdržovat v kuchyňce 

 vstupovat bez svolení do prostorů v budově, které nejsou součástí ubytovacího zařízení 

KONTAKTNÍ  ÚDAJE 

Kontaktní  osoba – vedoucí vychovatelka Mgr. Michaela Urbanová 

Tel: 585 414 104, 721 516 138 
email: michaela@specssazsdc90.cz 
 

   

Ano, byl/a jsem seznámen/a s Ubytovacím řádem internátu DC 90. Datum + podpis zletilého 

žáka/ žákyně či zákonného zástupce…………………………………………………… 

Vyhotovila dne 14.1.2019                                       Mgr. Michaela Urbanová 

                                                                                     vedoucí vychovatelka 

 

 

 

 


