
 

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V ŽELENICÍCH 

 

Žák má právo: 

 

1. Na život ve zdravém životním prostředí, odpovídajícímu obecně platným 

hygienickým normám. 

2. Využívat prostor DM pro odpočinek, volný čas a sebevzdělávání. 

3. Na vyjádření vlastního názoru. Svůj názor však musí vyjadřovat přiměřenou 

formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 

4. Na ochranu před fyzickým i psychickým násilím, nedbalým zacházením a před 

sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

5. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s 

narkotiky a psychotropními látkami. 

6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké 

problémy. 

7. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké 

problémy. 

8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu 

onemocnění, zdravotního postižení či odborným pracovištěm diagnostikované 

poruchy). 

 

Žák je povinen: 

 

1. Dodržovat zákony ČR a Školní řád. 

2. Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti, při každém svém počínání musí mít na 

paměti nebezpečí úrazu, chránit svoje zdraví. 

3. V případě úrazu na DM nahlásí žák okamžitě tuto skutečnost službu konajícímu 

vychovateli. 

4. Přísně zakázáno je držení, distribuce a zneužívání návykových látek, pití 

alkoholických nápojů, kouření v areálu DM a vyklánění z oken. V případě potřeby 

může být v souladu se školním řádem nařízeno testování na přítomnost drog. Při 

pozitivním výsledku testu je okamžitě vyzván zákonný zástupce žáka, aby si jej 

odvezl z DM a náklady testu uhradil. Dále bude postupováno opět v souladu se 

školním řádem. 

5. Dodržovat zásady slušného a kulturního chování a spoluvytvářet příjemné a čisté 

prostředí. 

6. Po vstupu do budovy DM se vždy přezout do domácí obuvi a boty si uložit do 

místnosti k tomu určené. 

7. Dodržovat týdenní režim DM. 

 

Další: 

 

1. Za peníze a cenné věci (šperky, mobilní telefony, elektronika, značkové oděvy a 

obuv apod.) odložené ve skříňkách, oděvech a na pokojích nenese DM 

zodpovědnost. Peníze si žák může uložit v kanceláři vychovatelů. 

2. Nepřítomnost žáka lze omluvit telefonicky. 

3. Za škodu způsobenou žákem svévolně či z nedbalosti bude požadována 

odpovídající náhrada. 

 

V Děčíně 1.9.2010                                                             Mgr. Bc. Jana Férová 

                                                                                                   ředitel školy 

 


