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VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ 
 
 

I. Obecná ustanovení 
 

Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných žáků a je celoročně vyvěšen 

na veřejně přístupném místě. Internát je školské výchovné a ubytovací zařízení, které je 
nedílnou součástí Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15. 
Poskytuje vlastním žákům (případně i žákům jiných škol) ubytování, výchovně vzdělávací 

činnost a zajišťuje těmto žákům školní stravování. Výše úplaty za ubytování a stravu je dána 
vnitřním předpisem ředitele školy.  

Kromě dozoru u činností souvisejících s režimem dne, sebeobslužných činností a přípravou 
žáků na vyučování, je také úkolem pedagogických pracovníků (vychovatelů) soustavně dbát o 
účelné využívání volného času ubytovaných žáků. Vzhledem k věkovým rozdílům je důležité 

respektování principu dobrovolnosti, tedy realizace zájmových činností formou nabídky 
s uplatněním účinné motivace. Obsah výchovné činnosti navazuje na obsah vzdělávací práce 

školy. 
Ubytovaní žáci musí být s tímto řádem, včetně příloh, prokazatelně seznámeni.  
 

 

II. Práva ubytovaných žáků  
 

 používat  přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení internátu, které 
je určeno žákům 

 požadovat samostatné lůžko a pravidelnou výměnu lůžkovin 

 účastnit se všech pořádaných akcí  

 podávat připomínky ke všem otázkám činnosti internátu řediteli, ZŘ pro VMV nebo 
vychovatelům 

 odebírat celodenní stravu, popřípadě balíček náhradní stravy 

 odjíždět domů ve dnech pracovního klidu, během týdne pouze se souhlasem rodičů nebo 

zákonného zástupce  
 
 

III. Povinnosti ubytovaných žáků  
 

 dodržovat ustanovení Internátního řádu včetně týdenního režimu a řídit se pokyny 

vychovatelů ve službě  

 dodržovat studijní dobu a připravovat se na vyučování 

 udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v ložnici a ve společných 
prostorách, denně uklízet ložnici 

 dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a dodržovat protipožární předpisy 

 používat na pokojích pouze schválené elektrické spotřebiče a to jen na základě dohody 

s vedením školy (také prodlužovací kabely a rozdvojky), viz příloha č.3  

 hospodárně využívat zařízení internátu a šetřit elektrickou energií a vodou 

 okamžitě hlásit veškeré závady na inventáři a zařízení internátu vychovateli ve službě, 
prokázané zaviněné škody uhradit 

 dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování  

 ve všech prostorách internátu se přezouvat, chodit přiměřeně a čistě oblečen 
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 pro ukládání potravin používat pouze vyhrazené prostory 

 oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění (v případě že žák onemocní 
doma, oznámí toto rodiče bez zbytečných průtahů)  

 přicházet na internát včas, střízlivý a slušně upravený 

 případné návštěvy přijímat pouze v určených prostorách 

 nepřinášet na internát cenné předměty a vyšší částky peněz (pokud je nezbytné je donést, 
uloží je ve sborovně vychovatelů)  

 dle rozpisu vykonávat samostatné služby na internátu 
 

Žákům je zakázáno: 
 

 svévolně poškozovat zařízení internátu a svévolně přemísťovat inventář  

 užívat a přechovávat alkohol i jiné omamné a zdraví škodlivé látky 

 hrát hazardní hry, kouřit ve všech prostorách internátu  

 stěhovat se bez souhlasu vychovatele na jiný pokoj  

 vynášet z jídelny nádobí a jídlo  

 přivádět do objektu internátu cizí osoby bez vědomí vychovatele  

 přechovávat v prostorách internátu zvířata  

 používat k výzdobě pokojů nevhodný materiál (propagace kouření, alkohol, drogy, násilí, 

pornografie, rasismus apod.) 

 zamykat se na pokojích, předávat klíče od pokoje třetím osobám   
 
 

IV. Výchovná opatření 

 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 
opatřením je podmíněné ukončení ubytování žáka se zkušební lhůtou (PUU) , -  maximálně 

12 měsíců - , ukončení ubytování (UU), nebo další kázeňská opatření, která nemají právní 
důsledky pro žáky.    
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření uděluje ubytovaným žákům ředitel školy 

nebo třídní učitel. Vnitřní motivační opatření  je uvedeno v příloze č.2. 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

Ubytování na internátě není pro žáky nárokové. O přijetí k ubytování rozhoduje ředitel školy. 

Ubytování žáků pak platí pro bezprostředně následující školní rok . Během roku může ředitel 
školy ukončit žákovi ubytování na internátě, pokud: 

a) o to požádá zákonný zástupce žáka, resp. zletilý žák,  
b) zákonný zástupce nebo žák neuhradil úplatu za ubytování a stravu,  
c) žák přestal být žákem příslušné školy, resp. bylo mu povoleno přerušení studia,  

d) porušuje Vnitřní řád internátu.  
Při ukončení ubytování je žák povinen předat bez závad inventář pokoje a zapůjčené věci, 

zaviněné škody nahradit .  
 

Internátní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2013.                                       V Děčíně dne 1.září 2013 

 
 

Mgr. Bc. Jana Férová 
                                                                                                                                          ředitel školy 
Příloha č.1: Denní režim internátu                                                                                                               
Příloha č.2: Výchovná opatření-vnitřní motivační opatření                                                                                                               
Příloha č.3: Poučení pro používání vlastních elektrických spotřebičů 

 
 



Příloha č.1 
 

Denní režim internátu Děčín 2 – Benešovská ul. 
Časový rozvrh 

 
Účinnost od: 1.září 2013 

05:45 – 08:00 hod. Budíček, snídaně Osobní hygiena, odchod do školy 

08:00 – 12:00 hod. Dopolední činnost Pro žáky s odpolední praxí 

12:00 – 13:45 hod Osobní volno  

13:45 – 16:00 hod. Výdej obědů V pátek do 13:00 hod. 

16:00 – 18:00 hod. Zájmová činnost,výchovné 
skupiny,individ.vycházky 

Ve Čt velký úklid 
Ve St vycházky do 20:30hod.   

18:00 – 19:00 hod. Příprava na vyučování Studijní doba 

19:00 – 19:30 hod. Večeře    

19:30 – 19:45 hod. Informace   

19:45 – 20:00 hod. Osobní volno   

20:00 – 21:30 hod. Tv program , osobní hygiena Osobní volno na internátě 

21:30 – 22:00 hod. Příprava na večerku Příprava lůžkovin ….. 

22:00 hod. Večerka  

   

Příjezd žáků v neděli od 16:00 – 20:00 hod. 
Odjezd žáků v pátek nejpozději do 14:00 hod. 
 

Stravování žáků  
 Všichni ubytovaní žáci se na internátě celodenně stravují. Výjimky z vážných důvodů 

povoluje vedení školy 

 Žáci odcházejí na stravu vždy s pedagogickým doprovodem 

 Jídlo se vydává pouze v určenou dobu podle stanoveného režimu, po obědě volno do 
16:00 hod 

 Do jídelny vstupují žáci řádně upraveni a oblečeni, jídlo se konzumuje výhradně 
v jídelně 

 Žáci jsou povinni dodržovat kulturu stravování 

 Výdej jídla mimo dobu vydávání lze požadovat pouze po předchozím souhlasu 
vychovatele   

Individuální vycházky žáků  
 Individuální vycházky se umožňují žákům v době jejich osobního volna se svolením 

vychovatele, žák musí nahlásit odchod i příchod vychovateli 

 Individuální vycházky v době přípravy na vyučování a plánovaných výchovných 
akcích jsou povolovány pouze výjimečně se souhlasem vychovatele 

 Vychovatel má právo při neplnění povinností nebo porušování ustanovení 
Internátního řádu omezit vycházky  

Hygienické zásady  
 Žáci jsou povinni mít osobní hygienické prostředky a plnit požadavky základní osobní 

hygieny, osobní věci, prádlo, oblečení a obuv udržovat v čistotě 
 Denně před odchodem do školy uklízet svoje osobní věci, lůžko a pokoj, generální 

úklid provádět 1x týdně 

 K pobytu na internátě mít vhodnou domácí obuv a oblečení 

 Ložní prádlo měnit 1x za dva týdny  

 
Bc. Ladislav Kopecký, VV 
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Výchovná opatření – vnitřní motivační opatření 
 
 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 
opatřením je podmíněné ukončení ubytování žáka se zkušební lhůtou (PUU) , -  maximálně 12 
měsíců - , ukončení ubytování (UU), nebo další kázeňská opatření, která nemají právní 

důsledky pro žáky.    
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření uděluje ubytovaným žákům ředitel školy 

nebo třídní učitel. 
 
Vnitřní motivační opatření 

 
Pro posílení kázně na internátě, podle závažnosti výchovných problémů,  mohou být 

ubytovaným žákům udělena některá z vnitřních motivačních opatření.  
a) Za vzorné plnění úkolů, aktivní spolupráci při organizování zájmové činnosti nebo za 
reprezentaci školy a internátu, mohou být žákům uděleny níže uvedené pochvaly: 

1. pochvala skupinového vychovatele 
2. pochvala vedoucího vychovatele 

3. pochvala ředitelky školy 
4. věcné ocenění (na návrh vychovatelů a po projednání v  pedagogické radě uděluje 

ředitelka školy) 

b) Za přestupky proti vnitřnímu řádu budou dle závažnosti provinění udělena tato výchovná 
opatření k posílení kázně:  

1. výchovný pohovor 
2. napomenutí skupinového vychovatele 
3. důtka skupinového vychovatele 

4. důtka VV 
5. důtka ředite školy 

6. podmíněné ukončení ubytování (PUU) 
7. ukončení ubytování (UU) 

 

 
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům internátu se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností ubytovaných žáků.  
 
O udělených výchovných nebo kázeňských  opatřeních informuje vychovatel třídního učitele, 

žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a  zaznamenává je do pedagogické 
dokumentace internátu. 

 
 
V Děčíně dne 1.9.2013 

Bc. Ladislav Kopecký, VV 
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Poučení pro používání vlastních elektrických spotřebičů na internátě 
 
 
Žáci, ubytovaní na internátě, mohou používat vlastní elektrické spotřebiče pouze při splnění 

následujících podmínek: 
 

1. Spotřebič odpovídá bezpečnostním předpisům a normám platným v  ČR. 
2. Provoz spotřebiče neohrožuje a neruší ostatní ubytované.  
3. Žáci (zákonní zástupci) žádají o povolení individuálně, tuto žádost schvaluje VV.  

4. Povolení není nárokové a může být kdykoliv odvoláno. 
5. Žák (zákonný zástupce) souhlasí s měsíčním poplatkem ve výši 50,-Kč za užívání 

jednoho povoleného elektrospotřebiče. 
6. Žák je povinen dodržovat podmínky, které mu byly pro provoz spotřebiče určeny 

vychovatelem ve službě.  

7. Žáci (zákonní zástupci) jsou výslovně upozorněni, že používání vlastních spotřebičů na 
internátě je rizikové a že může vést i k  jejich odcizení. 

8. Žák musí mít vlastní spotřebiče neustále pod osobní kontrolou.  
9. Všechny takto povolené spotřebiče jsou považovány za nadstandardní vybavení, které 

žák ke svému pobytu na internátě nepotřebuje, a proto škola nenese žádnou 

odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 
10. Je zakázáno používat elektrické vařiče, varné konvice, přímotopy, infrazářiče a další 

spotřebiče s velkým příkonem, u nichž je povrchová teplota přístupných částí tak 
vysoká, že může způsobit požár.  

11. Žák (zákonný zástupce) plně odpovídá za škody, které jeho spotřebiče způsobí další 

osobě.  
12. Provoz všech povolených spotřebičů je zakázán v  době od 21:50 – 06:00 hod. (výjimku 

může povolit vychovatel ve službě).   
13. Rozhlasové přijímače, CD přehrávače, radiobudíky, vysoušeče vlasů, holící strojky, 

nabíječky akumulátorů apod. jsou bez poplatku.  

 
 

 
 
 

V Děčíně dne 1.9.2013 
 

Bc. Ladislav Kopecký, VV 
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