1. Vnitřní řády školských zařízení
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy
Jaroslava Ježka
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Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a
včas jim oznámí jakékoliv změny v něm (platí i pro okolí školy).
Při samostatném pohybu je nutné dodržovat bezpečnostní držení, chodit
vpravo přiměřenou rychlostí (běhání může způsobit úraz).
Dbát na vhodnost a zdravotní nezávadnost obuvi a její správné zapnutí
(zavázání).
Každý je povinen nahlásit nejbližšímu dospělému :
a) jakýkoli úraz či nemoc svojí i svého spolužáka (bouli, škrábnutí,
pořezání, nevolnost, bolesti, srážku či pády),
b) jakýkoliv podezřelý zápach, požár či jeho hrozbu,
c) jakékoli závady na zařízení a vybavení školy (dveře, sklopné válendy,
rozbité koupelnové baterie, vypadávající panty apod.).
Pro používání všech elektrospotřebičů platí:
a) varnou konev a mikrovlnnou troubu smí žáci používat jen se
souhlasem, nebo pod dozorem dospělého,
b) osobní magnetofony, notebooky a přehrávače před odjezdem vypojit ze
zásuvky a uklidit do skříně,
c) do zásuvek ve zdi nedávat nic kromě zástrček schválených
elektrospotřebičů,
d) při poruše elektrospotřebiče okamžitě nahlásit závadu dospělému a
přestat spotřebič používat – vlastní odvézt domů jej opravit – sám nic
nespravovat,
e) veškeré donesené osobní elektrospotřebiče a zařízení (magnetofony,
notebooky, přehrávače apod.) musí splňovat podmínky o bezpečném
provozu stanovené výrobcem (prohlášení o shodě výrobku,
bezpečnostní list),
f) topení musí zůstat nezakryté – oděvy sušíme na židli u topení nebo
v koupelně na sušáku, je zakázáno manipulovat s vypínači a uzávěry
topení,
g) po ukončení výuky vypnout televizní lupu a lampičku,
h) osobní lampičku používat pouze v bezpečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů (polštář, oblečení) a nezakrývat ji,
i) žáci nesmí manipulovat s ovladači bojlerů (kličky, vypínače).
Při manipulaci s vodou pouštět nejprve studenou a potom postupně přidávat
teplou (prevence opaření).
Platí zákaz nahýbání se z oken, opírání se o okna a mříže, vyhazování
čehokoliv z oken (vylévání vody, plivání). V místnostech, kde nejsou na
oknech mříže, nesmí žáci otvírat okna v nepřítomnosti dospělého.
Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm (zapalovačem, zápalkami).
Je zakázáno skákat do relaxačního bazénku (nebezpeční úrazu), zákaz
sedání na jeho okraje.
Je zakázáno lezení po nábytku a skákání z něho.
Je zakázáno nastupovat do výtahu bez dospělého.
Učitelé a vychovatelé instruují žáky o správném používání, přenášení a
podávaní ostrých a jinak nebezpečných předmětů.
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Na kole, na bruslích, skateboardech apod. jezdit jen s ochrannou přilbou.
Dveře používat s ohledem na bezpečnost svou i ostatních (není dovoleno
bouchání, prudké pouštění dveří).
Naprostý zákaz otevírání hlavních vchodových dveří (komukoliv, ani známým
žákům, ani rodičům - otevřít smí jen dospělý).
Při pobytu venku věnovat dostatečnou pozornost prostředí a reagovat včas a
přesně na pokyny vychovatele nebo učitele (bezpečnost v MHD, přechody).
Bez vědomí dospělého nechodit nikam s cizími osobami. Nesbírat venku
žádné předměty ze země (tužky, hračky, injekční stříkačky apod.).
Bez dospělých se nezúčastňovat žádných akcí s větším počtem osob
(demonstrace – nebezpečí ušlapání).
Znát důležitá telefonní čísla: hasiči 150, policie 158, první pomoc 155,
integrovaný záchranný systém 112.

2. Vnitřní řád internátu
IZO: 110 011 171
kapacita internátu: 52 lůžka
Řád internátu vychází z platných předpisů, a to zejména ze zák. č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 62/2007 Sb., o vzdělávání žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v platném znění a metodických
pokynů MŠMT, vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a vyhlášky MŠMT
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění.
Řád internátu je závazný pro všechny děti, žáky, studenty (dále jen žáci), pracovníky
a návštěvníky internátu. Tito jsou především povinni dodržovat základní, všeobecně
uznávané etické normy, zásady hygieny, bezpečnostní a protipožární předpisy.
Internát je školské zařízení, které zabezpečuje žákům kvalifikované výchovné
působení, ubytování a stravování. Přijetí do internátu není nárokové, přihláška platí
jeden školní rok.
I. Doba provozu internátu
Internát je v provozu během školního roku, vyjma prázdnin, víkendů a státních
svátků, od neděle 16.00 hod. do pátku 17.00 hod. Žáci a studenti (dále jen žáci) se
na internátě celodenně stravují, strava se odhlašuje do 8 hodin ráno u hospodářky
školy.
II. Platby za ubytování
Úhrada za ubytování a stravování se platí buď bezhotovostně převodem na účet
školy, složenkou nebo v hotovosti u hospodářky školy vždy do 15. dne v měsíci. Výše
úhrady se řídí vyhl. č.107 a 108/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování a Vyhláška
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních).
Úplata za ubytování na internátě školy činí paušálně 500 Kč měsíčně. Výše poplatku
se krátí pouze v případě prázdnin, státních svátků či volných dnů vyhlášených
ředitelem školy. Platbu provádí právní zástupce žáka nebo plnoletý žák nejpozději do
15.dne následujícího měsíce. Pokud platbu řádně neprovádí i přes upozornění, může
být žáku ukončen pobyt na internátě. Ředitel internátu při opakovaném rozhodování
o přijetí žáka na internát přihlíží i k řádnému provádění plateb v předchozích letech.

III. Přijímání a předávání žáků
Do internátu školy jsou přijímáni mimopražští žáci.
Žáci přijíždějí do internátu v dobrém zdravotním stavu, tj. bez zjevných známek
onemocnění, které se může rozšířit v kolektivu.
Žáci přijíždějí do internátu v době od 16.00 do 19.30 hodin před dnem školního
vyučování a v době od 7.00 do 7.45 hodin v den školního vyučování. Rodiče předají
své dítě vychovatelce (tj. nedělní nebo noční službě). Žáci, kteří přijíždějí sami, se
ihned po příjezdu do internátu přihlásí u příslušné vychovatelky (nedělní nebo noční
službě).
Povinný rozjezd je vždy v den školního vyučování, který předchází dni, kdy školní
vyučování není. V den povinného rozjezdu odjíždějí žáci (sami nebo v doprovodu
rodičů) ihned po vyučování, nejpozději však do 17.00 hodin.
Žáky přijímá od rodičů a předává rodičům (respektive přijímá při příjezdu do internátu
a uvolňuje při odjezdu z internátu) příslušný vychovatel. Jiné osobě předá
vychovatel/ka žáky pouze na základě písemného pověření rodičů (zákonných
zástupců), kde uvedou jméno osoby, číslo občanského průkazu a datum, kdy si žáka
vyzvedne.
Během celého školního roku rodiče zřetelně označují osobní věci svého dítěte a
předávají je příslušné vychovatelce. Nepoznané a neoznačené věci budou uloženy
na velkém internátě, popřípadě využity pro potřeby žáků.
Učitelé, kteří vyučují 1. vyučovací hodinu, přijímají žáky od asistentky pedagoga ve
školní jídelně v 7.45 hodin. Po skončení dopoledního i odpoledního vyučování
předává žáky učitel příslušné vychovatelce.
Do školy nebo internátu jsou přijímány jen zdraví žáci. Nemůže-li se žák zúčastnit
vyučování (např. pro nemoc), převezmou ho rodiče neprodleně do domácí péče.
Užívá-li žák léky, předají je rodiče nebo žák po příjezdu na internát nebo do školy
zdravotní sestře nebo vychovatelce. S ohledem na bezpečnost nesmí léky zůstat u
žáků. Při odjezdu si rodiče vyzvednou léky u zdravotní sestry.
IV. Péče o bezpečnost žáků
Za bezpečnost internátních žáků odpovídají pedagogičtí pracovníci (vychovatelé), a
to od příchodu na oběd, kde je učitel předá vychovateli, až do konce pracovní doby
vychovatele.
Internátní žáci jsou rozděleni do skupin, každá skupina má svého skupinového
vychovatele.
Skupiny lze spojovat v případě nemoci vychovatele, kdy není možné zajistit
suplování, nebo v době mezi vyučováním a v době oběda. V tomto případě
vypomáhá ve skupině asistent.
Vychovatel je seznámen se zdravotním stavem žáků.
Žáci jsou každoročně na začátku roku poučeni o zásadách bezpečnosti práce a
požární ochrany a činnostech při mimořádných událostech a to je zapsáno v deníku
výchovné skupiny (viz příloha).

V. Samostatný odchod nebo odjezd z internátu, samostatná praxe v prostorové
orientaci a samostatném pohybu
Samostatný odjezd z internátu a samostatná praxe internátních žáků se mohou
uskutečnit pouze za těchto podmínek:
- rodiče o to písemně požádají a uvedou, že po odchodu z internátu až do
návratu jejich dítěte za něj nenesou zaměstnanci školy žádnou odpovědnost
- nevidomý žák nebo žák se zbytky zraku absolvuje náležitou přípravu a výcvik v
prostorové orientaci, samostatném pohybu a případně v technice chůze s bílou
holí a má ukončeno nejméně sedm let povinné školní docházky
- plnoletý žák podepíše prohlášení, že byl upozorněn na nebezpečí škod na
zdraví a majetku, které může způsobit nebo které může být způsobeno jemu
samotnému
- žádost rodičů bude projednána na pedagogické radě.
Rozsah samostatné praxe určí skupinová vychovatelka.
Skupinová vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník může z výchovných nebo
bezpečnostních důvodů samostatnou praxi zkrátit nebo neumožnit. Cíl samostatné
praxe (místo, na které chce žák dojít) zapíše skupinová vychovatelka předem do
sešitu „Praxe POSP“ a zkontroluje, zda má žák bílou hůl, průkazku ZTP/P a telefonní
kartu nebo mobilní telefon, černotiskem napsanou adresu školy a telefonní číslo do
školy.
VI. Výchovně vzdělávací program
1. Internát realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování
zážitkovou pedagogikou, zejména formou průběžných, pravidelných a
odpočinkových činností a příležitostných akcí, a umožňuje žákům přípravu na
vyučování.
2. Svou funkci v době mimo školní vyučování naplňuje internát činnostmi řazenými
do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici.
2.1. Průběžná činnost je nabídka spontánních aktivit – klidové činnosti po obědě,
při pobytu venku možnost spontánních her.
2.2. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, která je uvedena
v Přehledu výchovně vzdělávací práce, může se měnit podle ročního období
a splňuje psychohygienické požadavky.
2.3. Odpočinkové činnosti jsou činnosti aktivního odpočinku, které kompenzují
jednostrannou zátěž během školního vyučování.
2.4. Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním
školních povinností.
2.5. Příležitostné akce jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do standardní
skladby činností – besídky, besedy, výlety, soutěže atd.
VII. Podmínky pohybové výchovy a otužování
Prostory pro cvičení: tělocvična, první a druhá pracovna, školní zahrada před
mateřskou školou, školní zahrada – hřiště, tělocvična Gymnázia J. Keplera (pronájem
na základě smlouvy), bazén v Tyršově domě (pronájem na základě smlouvy).
Každý rok je sestavován plán ozdravných opatření a otužování (viz bezpečnost
práce).
VIII. Stravování včetně pitného programu
V zařízení je vlastní kuchyně i jídelna, která poskytuje žákům celodenní stravu 5x
denně.

Doba vydávání stravy:
snídaně v 7.30,
přesnídávka 9.40 – 10.00
oběd 11.30 – 13.00
svačina 15.00 – 15.30
večeře 18.00 – 18.30
Pitný režim:
Nápoje doplňují kuchařky a uchovávají je v uzavřených nádobách, k dispozici jsou
nepřetržitě. S nádobami a nádobím manipulují kuchařky. Barely s pitnou vodou
doplňuje do automatu domovník a stará se o jeho údržbu. Žáci si mohou přinést i své
nápoje.
IX. Povinnosti ubytovaných žáků
1. Bezpodmínečně dodržovat vnitřní řád a řídit se pokyny všech zaměstnanců školy.
2. Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v ložnicích a ve společných
prostorách.
3. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, předcházet úrazům, dodržovat
protipožární předpisy.
4. Používat pouze schválené elektrospotřebiče (rádia, magnetofony, počítače) a
tepelné spotřebiče (např. žehličky, fény a kulmy) s příslušným atestem a ostatní
spotřebiče je dovoleno používat pouze z vybavení internátu na základě dohody
s vedoucí vychovatelkou.
5. Šetřit zařízení internátu, energií, vodou, potravinami a třídit odpad.
6. Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, přezouvat se, chodit
přiměřeně a čistě oblečen.
7. Označené potraviny ukládat pouze do ledničky, z ledničky vyklízet vlastní
nespotřebované potraviny vždy den před odjezdem.
8. Oznámit vychovatelce ve službě každý úraz a onemocnění.
9. Nepřinášet do internátu cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud je to
nezbytné, pak je nutné je uložit v kanceláři vedoucí vychovatelky nebo
hospodářky školy.
10. Respektovat svůj zdravotní stav (i svých spolužáků) a důsledně dodržovat
doporučení lékaře a zdravotní sestry.
11. Respektovat soukromí svých spolubydlících a nenarušovat vzájemné soužití
(např. mobilními telefony, poslechem hudby, hrou na hudební nástroj, návštěvami
na pokojích).
12. Nechat si zapsat od vychovatelky do vycházkové knížky samostatný odchod nebo
odjezd z internátu.
X. Práva ubytovaných žáků
1. Používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení
internátu určeného žákům.
2. Podílet se na organizaci života žáků v internátu a účastnit se všech akcí
pořádaných internátem a školou.
3. Požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla 1x za 14 dnů při
nepřetržitém provozu.
4. Odjíždět na dny, kdy není vyučování, domů.
5. Odjíždět i jinam během týdne, avšak pouze s předběžným písemným souhlasem
rodičů.
6. Přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru – pracovny školy .

7. Se souhlasem vedoucí vychovatelky a spolubydlících a za stanovených podmínek
(viz formulář o užívání vlastního elektrospotřebiče) užívat vlastní rozhlasový
přijímač, magnetofon, počítač apod.
8. Žák, které je schopen utvářet si vlastní názor, má právo na vyjádření svého
názoru a bude mu dána náležitá váha odpovídající jeho věku a zralosti.
9. Žák má právo na dodržování listovního tajemství.
10. Žák má právo na přiměřený odpočinek, volný čas, na hru a oddychové aktivity
odpovídající jeho věku a možnostem.
11. Žák má právo na zajištění přiměřených podmínek na přípravu na vyučování (ve
své třídě).
12. Žák má právo pobývat denně přiměřenou dobu na čerstvém vzduchu za
předpokladu vyhovujících klimatických podmínek.
13. Žáci mají právo reprezentovat školu při veřejných kulturních vystoupeních nebo
sportovních, hudebních, výtvarných a dalších soutěžích a právo účastnit se
mimořádných akcích školy za odměnu pouze pokud podle svých možností řádně
plní své školní i mimoškolní povinnosti, nemají žádné výchovné problémy ve
vztahu k dospělým ani ve vztahu ke spolužákům a plní vnitřní řád internátu.

XI. Je zakázáno
Svévolně poškozovat zařízení internátu, zasahovat do elektroinstalace.
Užívat a přechovávat alkohol, jiné omamné a zdraví škodlivé látky a shromažďovat
jakékoliv léky (léky určené pro vlastní potřebu odevzdají rodiče při příjezdu
vychovatelce nebo zdravotní sestře).
Kouřit v internátu a ve všech prostorách školy.
Přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a
výbušninami.
Přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu
mimo místa k tomu určená.
Přechovávat v internátu zvířata.
Instalovat hry nebo jiný software do školních počítačů.
Při porušení těchto zákazů budou následovat výchovná opatření dle příslušných
předpisů.
Škody způsobené ubytovaným žákem úmyslně nebo z nedbalosti hradí jeho zákonný
zástupce. Pro posílení účinnosti jsou využívána výchovná opatření, která vymezuje
§11 vyhl. MŠMT č. 64/1992 Sb.
XII. Výchovná opatření
Výchovná opatření vychází z vyhlášky MŠMT o domovech mládeže č. 164/1992 Sb.
v platném znění §11.
1.

2.

Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za
mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala:
a) pochvala skupinového vychovatel/vychovatelky,
b) pochvala vedoucího vychovatele/vychovatelky,
c) pochvala ředitele školy.
Pochvaly mohou být podpořeny i věcnou odměnou.
Pokud žák porušuje řád internátu, udělí se mu podle závažnosti provinění
nebo také při opakovaných méně závažných provinění některé z těchto
výchovných opatření:
a) napomenutí skupinového vychovatele/vychovatelky,
b) napomenutí vedoucího vychovatele/vychovatelky,

c) důtka udělená ředitelem,
d) podmíněné ukončení ubytování v internátě se zkušební lhůtou,
e) ukončení ubytování v internátě.
Ubytování v internátě ukončuje ředitel školy na návrh vychovatele po projednání
v pedagogické radě. Při podmíněném ukončení ubytování určí ředitel školy zkušební
lhůtu v rozmezí jednoho až pěti měsíců. Žáka, jemuž bylo ukončeno ubytování, může
ředitel školy ponechat v internátě po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního
ubytování nebo přeřazení do jiné školy, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode
dne stanoveného pro ukončení ubytování v internátě. Pokud se žák dopustí v době
nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování nebo přeřazení do jiné školy
dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel školy pobyt na internátě okamžitě.
Výchovná opatření podle odstavce XII. 1. písm. b,c a odst. XII. 2. písm. b-e, se
písemně oznamují zákonnému zástupci žáka.

Časové rozvržení dne
06.30 – 07.30 budíček, hygiena, úprava zevnějšku a lůžek,
07.30 – 07.50 snídaně, podávání léků, odchod do školy,
08.00 – 11.40 vyučování mladších žáků,
08.00 – 12.35 vyučování starších žáků,
09.40 – 10.00 dopolední svačina.
11.45 – 13.35 oběd, podávání léků a odpočinek mladších žáků,
12.35 – 13.35 oběd, podávání léků a odpočinek starších žáků,
13.35 – 15.15 vyučování, odpolední program,
15.15 – 15.35 odpolední svačina,
15.30 – 18.00 vyučování, odpolední program.
18.00 – 18.30 večeře,
18.30 – 19.00 podávání léků,
19.00 – 20.00 večerní program, příprava ke spánku žáků (8 -10 let),
19.00 – 20.30 večerní program, příprava ke spánku žáků (10 -13 let),
20.30 – 21.30 večerní program, příprava ke spánku žáků (13 -16 let),
21.00 – 22.00 večerní program, příprava ke spánku žáků praktické školy (od 16 let).
od 20.00 večerní klid žáků (8 – 10 let),
od 20.30 večerní klid žáků (10 – 13 let),
od 21.30 večerní klid žáků (13 – 16 let),
od 22.00 večerní klid žáků (od 16 let).
Odpolední a večerní program zahrnuje vycházky, přípravu na vyučování,
zájmovou činnost, hry a osobní volno.

