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Organizační směrnice č. 60/2022/OS 
 

Vnitřní řád internátu základní školy 
 
 

 
 
 
Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a příslušných prováděcích 
předpisů (zejména vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 
a školských účelových zařízeních a její novelou č. 436/2010 Sb.); dále v souladu se zákonem 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů; dále Listiny 
základních práv a svobod a dalších zákonných předpisů ČR a navazuje na Školní řád Střední 
průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují.  
 
 
Čj.: ŠNM/1500/2022 

 
Zpracovala:  Kamila Košnar Valterová, zástupkyně pro mimoškolní činnost 
  kolektiv vychovatelů 
Schválila: Mgr. Klára Barešová, ředitelka školy 
 
V Novém Městě nad Metují dne 27. července 2022 
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I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, 
(dále jen škola) má v souladu s platnými právními předpisy zřízenu jako jednu ze 
svých součástí internáty. 

2. Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ubytovaných žáků 
a jejich zákonných zástupců v internátu a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 
s pedagogickými pracovníky, dále provoz a vnitřní režim internátu, podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a rovněž upravuje podmínky 
zacházení s majetkem internátu ze strany žáků. 

3. Internát zabezpečuje ubytovaným žákům výchovné působení, studijní podmínky, 
ubytování a stravování. Výchovná činnost navazuje na výchovně-vzdělávací činnost 
školy a zabezpečují ji vychovatelé a vychovatelky (dále jen vychovatelé). 

4. Zákonní zástupci předávají před nástupem na internát řádně vyplněnou a lékařem 
potvrzenou platnou Informaci o užívání léků žáků společně s léky v originálním balení 
a další aktuální platné formuláře.  

5. Na přijetí do internátu není právní nárok, přihláška platí pro jeden školní rok. O přijetí 
rozhoduje ředitelka školy. Před ubytováním do internátu podepisují zákonní zástupci 
nezletilých žáků Smlouvu o podmínkách studia, ubytování a poskytování stravování. 
Zákonní zástupci nezletilých žáků se svým podpisem zavazují dbát ustanovení 
vnitřního řádu, která se jich týkají, a současně vést své děti k dodržování vnitřního 
řádu. 

6. Internát je v provozu ve školních dnech v průběhu školního roku. Pro potřeby 
ubytovaných může být na základě rozhodnutí ředitelky školy nebo zástupkyně pro 
mimoškolní činnost v provozu i během prázdnin nebo dnů pracovního volna a klidu. 

7. Pokud je ubytovaný žák nebo ubytovaná žákyně (dále jen ubytovaný) nemocný, 
odjíždí z internátu bez zbytečného odkladu a po předchozí domluvě s vychovateli do 
místa bydliště. Pobyt nemocných žáků v internátu není z důvodů ochrany zdraví 
ostatních ubytovaných dovolen. 

8. Vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a všechny 
zaměstnance školy. 

9. Všem zúčastněným osobám (ubytovaným, zaměstnancům, zákonným zástupcům) je 
poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, 
náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, 
Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 

II. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 
 

1. UBYTOVÁNÍ 
 
a) Ubytovaný má na základě přijetí právo na zajištění ubytování a stravování a všech 

náležitostí s tím spojených, zejména na zajištění bezpečnostních a hygienických 
norem. Tyto normy je povinen dodržovat a respektovat. 

b) Přidělený pokoj může ubytovaný plně využívat s veškerým jeho příslušenstvím, 
obdobně i veškeré zařízení internátu, které je určeno ubytovaným. 
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c) V přiděleném pokoji může po dohodě s vychovateli provádět drobné úpravy 
a výzdobu. Na stěny a nábytek není dovoleno vylepovat plakáty z důvodu 
hospodárného zacházení se svěřeným majetkem. 

d) Ubytovaný má v přítomnosti vychovatele přístup do místností nebo k zařízení, které 
vychovatelé obsluhují nebo osobně spravují. Má právo používat věci určené 
ubytovaným, které nejsou běžně dostupné, ale jsou ve správě a úschově u vychovatelů. 

e) Má právo na pravidelnou výměnu ložního prádla, nejméně jedenkrát za dva týdny. 
O výměnu ložního prádla má právo požádat ve zvláštních případech i mimo 
pravidelný termín. 

f) Ubytovaný má povinnost při příjezdu do internátu ukládat cennosti, elektroniku a 
peníze u vychovatele. Má povinnost hlásit veškeré ztráty osobních věcí, peněz apod., a 
to neprodleně po zjištění takové ztráty. 

g) Ubytovaný má povinnost hlásit bezodkladně jakékoliv poškození majetku internátu, 
zařízení nebo vybavení, včetně krádeží majetku. 

h) Ubytovaný má povinnost podle časového harmonogramu denního režimu mít před 
večerkou: připravené lůžkoviny a věci na druhý den, provedenou osobní hygienu, 
odevzdané mobilní telefony a veškerou elektroniku včetně napájení (PC, 
audiotechnika, mp3, mp4, reproduktory, bezdrátová sluchátka atd.) Výjimky povoluje 
skupinový vychovatel. Ubytovaný nespí na dece, která slouží jako přehoz přes postel. 

i) Ubytovaný má povinnost se při vstupu do budovy přezouvat na určeném místě a obuv 
odkládat rovněž na určeném místě do botníku, který mu byl přidělen. Za uzamčení 
botníku je zodpovědný ubytovaný. 

j) Ubytovaný má povinnost pohybovat se v internátu v domácí obuvi (ne sportovní 
obuv).  

k) Ubytovaný má právo přijímat návštěvy, a to nejpozději do 18.00 hod. v  prostorách k 
tomu určených, a to pouze se souhlasem vychovatele. Výjimky schvaluje vychovatel 
(např. při návštěvě rodičů, učitele apod.). 

l) Vzájemné návštěvy na pokojích spolubydlících bez souhlasu vychovatele nejsou 
z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví dovoleny. 

m) Vzájemné návštěvy opačného pohlaví na pokojích spolubydlících jsou zakázány. 
n) Ubytovaný je povinen hospodárně nakládat s elektrickou energií a vodou, v topném 

období dbát na efektivní využívání tepla. 
o) Ubytovaný je povinen podílet se na pravidelném úklidu přiděleného pokoje 

a některých dalších společných prostor dle pokynu vychovatelů. V den generálního 
úklidu (čtvrtek) je ubytovaný povinen provést úklid a předat vychovateli pokoj k 
hodnocení nejpozději do 17:00 hod. (v případě nepřítomnosti žáka určí vychovatel 
náhradní termín). 

p) Žák má povinnost pravidelné školní přípravy, včetně kontroly školní pomůcek, což 
souvisí s nutností nošení aktuálního probíraného učiva. 

q) Ubytovaný dbá pokynů vychovatele.  
 

2. STRAVOVÁNÍ 
 
a) Ubytovaný se stravuje ve výdejně školní jídelny školy. Zde odebírá snídaně, svačiny, 

obědy a večeře. V případě nemoci nebo odjezdu z internátu v přítomnosti 
pedagogického pracovníka, nebo odhlášení stravy zajistí zákonný zástupce. Pokud tak 
neučiní, bude mu strava účtována jako odebraná. 

b) Strava se podává a konzumuje v prostorách k tomu určených. Odnášení jídla z jídelny 
na talíři na pokoj není povoleno, výjimky ze závažných důvodů povoluje pověřený 
vychovatel.  
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c) Ubytovaný má právo používat chladničku určenou k úschově potravin. Uschované 
potraviny musí být řádně podepsané. Vždy se řídí hygienickými předpisy. Veškeré 
potraviny s prošlým datem spotřeby se vždy ke konci týdne likvidují. Ponechávat 
potraviny na okenních parapetech či ve skříních není z hygienických důvodů 
dovoleno.  

d) Ubytovaný má právo využívat čajovou kuchyňku. V čajové kuchyňce je zakázána 
příprava teplé stravy – vaření. Kuchyňka je určena pouze k ohřevu stravy, anebo pro 
přípravu svačin. 

e) Ubytovaný dbá pokynů vychovatele a řídí se zasedacím pořádkem.  
 
3. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED RIZIKOVÝMI JEVY A ŘEŠENÍ 

PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ 
 
a) Ubytovaný má právo na pomoc při řešení osobních nebo studijních úkolů a problémů, 

na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními ubytovanými nebo 
zaměstnanci školy. 

b) Ubytovaný, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo 
protiprávního jednání, (kyberšikana, vandalismus, rasismus, brutalita apod.), či jejich 
plánování, má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci internátu 
nebo školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. 

c) Ubytovaný, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího 
jednání, (kyberšikana, sebepoškozování, vandalismus, rasismus, brutalita apod.), či 
jejich plánování, má povinnost hlásit takovou skutečnost vychovateli nebo ředitelce 
školy.  

d) V internátě jsou zakázány tyto jevy: krádež, loupež, šikana, jevy spojené se sexuálním 
obtěžováním (ústním i fyzickým), vydírání, vandalismus, kyberšikana. Všechny tyto 
případné jevy budou řešeny jako závažné přestupky proti řádu. 

e) Ubytovaný má povinnost dodržovat přísný zákaz přechovávání jakýchkoliv zbraní, 
nožů a jiných ostrých předmětů, střeliva, chemikálií, pyrotechnických pomůcek a 
dalších předmětů včetně napodobenin a maket, které mohou někoho ohrozit na zdraví 
nebo životě. 

f) V internátu je přísný zákaz požívání a přechovávání alkoholu, návykových a 
povzbuzujících látek, a jakýchkoli tabákových výrobků, elektronických cigaret, včetně 
veškerého příslušenství k jejich použití a to všemi osobami ve všech vnitřních i 
vnějších prostorách internátu.  

g) Do internátu je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
povzbuzujících látek.  

h) Při důvodném podezření ze zneužívání návykových látek (alkohol, drogy aj.) učiní 
vychovatelé nezbytná opatření k ochraně zdraví - informují rodiče, ředitelství školy, 
zdravotnické zařízení a je-li zdravotní stav žáka vlivem návykových látek změněný, 
ihned žádají rodiče (zákonné zástupce) o odvoz ubytovaného domů nebo k lékařskému 
ošetření. 

i) V případě podezření na přechovávání výše uvedeného si škola vyhrazuje právo na 
kontrolní prohlídku (botníků, skříňky, skříně, zásuvky, osobních věcí, věcí do školy 
atd.). Prohlídka proběhne vždy za účasti dvou pedagogů. 

j) Zákaz přechovávání léků, které nejsou uvedeny na žádosti o výdeji léků. 
k) Ubytovaný dbá pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy.  
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4. BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA ZDRAVÍ V 
INTERNÁTU 

 
a) Ubytovaný je odpovědný za vlastní zdraví a bezpečnost a je povinen se chovat 

tak, aby nezpůsobil škodu na zdraví sobě nebo ostatním osobám účastným na 
ubytování. 

b) Ubytovaný je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví 
i zdraví spolubydlících a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem 
budovy. 

c) Ubytovaný má povinnost chránit své zdraví i zdraví svých spolubydlících 
a pracovníků internátu a školy. 

d) Ubytovaný má povinnost hlásit vychovateli onemocnění a úrazy, okolnosti týkající se 
zdravotního stavu a způsobu léčby. Na základě tohoto oznámení má právo na 
lékařskou pomoc. Obecné právo na první pomoc a lékařskou péči tím není dotčeno. 

e) Ubytovaný má nárok na podání běžných léků (např. při teplotě, bolesti zubů, apod. 
f) Zákonní zástupci jsou zodpovědní za léčebný režim svých dětí, pokud má žák 

ubytovaný v internátu předepsány léky k pravidelnému užívání, mají rodiče povinnost 
o této skutečnosti vyrozumět vychovatele, zajistit lékařskou zprávu a dávkováním 
a typem léků. Bezodkladně předávají léky i s příbalovým letákem vychovateli. To činí 
aktuálně vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. 

g) Ubytovaní mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP 
a dbát bezpečnostních pokynů vychovatelů. 

h) V celé budově internátu se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění 
požáru jsou ubytovaní povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 

i) V prostorách internátu není povoleno používání chemických prostředků k čistění 
oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

j) Pro ubytované platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči 
a elektroinstalací (i výměna žárovky), zákaz používání vlastních elektrických 
spotřebičů s výjimkou nabíječek mobilních telefonů s platnou elektrorevizí, která se 
uskuteční 2x do roka – při jejich používání je nutno se řídit ustanovením uvedeným 
dále pod písm. u). Ubytovaný nesmí ponechat žádný elektrický spotřebič 
připojený k síti v době své nepřítomnosti. 

k) Z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět do internátu autostopem, 
na kolech  

l) Při pěších přesunech se mají ubytovaní žáci povinnost řídit se pokyny pedagogického 
pracovníka. 

m) Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání na okenní parapety, 
vstupování na střechu internátu a ostatních přilehlých budov, lešení, vyhazování 
různých předmětů, odpadků a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. Je 
zakázáno přechovávat jakékoliv předměty nebo potraviny na venkovních parapetech. 
Je přísně zakázána jakákoli manipulace s okny. 

n) Ubytovaným se nedoporučuje vozit do internátu hodnotné předměty a větší obnosy 
peněz z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu internát neodpovídá. Peníze 
a cenné věci je nutné uložit u vychovatele. 

o) Není dovoleno znemožnit přístup zevnitř, vychovateli na pokoj, z důvodu bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 

p) Je zakázáno koupání ve volné přírodě a vstup k vodním plochám bez dozoru 
vychovatele. V zimním období je rovněž zakázáno vstupovat na volné zamrzlé plochy 
(řeky, rybníky). 
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q) Je zakázáno během zájmové činnosti a pobytu v přírodě opouštět prostor vymezený 
vychovatelem bez jeho souhlasu. 

r) V internátu není povoleno chování či přechovávání zvířat a krmiva pro ně. 
s) Po prostorách internátu se ubytovaný pohybuje v bezpečné a hygienicky nezávadné 

domácí obuvi (ne sportovní obuv). 
t) Při pohybu v tělocvičně dbá ubytovaný pokynů vychovatele a řídí se jimi. Při jízdě na 

kole dodržuje pravidla silničního provozu a dbá maximálně o svoji bezpečnost. Je 
povinností jezdit pouze s nasazenou ochrannou přilbou a reflexní vestou. Při pohybu 
po městě a na komunikacích dodržuje ubytovaný pravidla silničního provozu. 

u) Ubytovaný dbá pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy  
 
v) elektronika: 

- Na internátu mohou žáci používat pouze revidovaná elektronická zařízení a 
revidované originální nabíjecí adaptéry (nabíječky). Revize se uskuteční vždy 
2x do roka. Mezi povolená elektronická zařízení patří mobilní telefony. Ostatní 
elektroniku (PC, notebooky, tablety, herní konzole, powerbanky, MP3, MP4 a 
jiné přehrávače hudby či videa, zesilovače, repro, bezdrátová sluchátka, 
sluchátka, svítící baterky atd.) smí žáci na internátu používat pouze po 
předchozím souhlasu skupinového vychovatele. 

- Internát rovněž nezodpovídá za poškození či znehodnocení elektrospotřebičů, 
které nejsou přezkoušeny a zapsány v evidenční kartě. 

w) mobilní telefony: 
- Možnost využívání mobilního telefonu je závislá na motivačním hodnocení 

žáka. 
- Žáci ZŠ si mohou mobilní telefon ve vychovatelně vyzvednout a používat po 

večeři a splněných povinnostech (úklid pokoje a osobní hygiena), v době od 
19:30 do 20:30 (v době večerní řízené činnosti). V 20:30 tito žáci odevzdávají 
mobilní telefon do vychovatelny na určené místo. 

- Ubytovaný je povinen používat pouze odzkoušené přístroje zapsané v evidenční 
kartě, a to v elektrické zásuvce, kterou určil vychovatel. 

- Ubytovaný nesmí používat neodzkoušené přístroje nezapsané v evidenční kartě.  
- Upozornění: za případné poškození či ztrátu mobilního telefonu a veškeré 

osobní elektroniky nenese internát odpovědnost!  
V době nočního klidu platí v internátech přísný zákaz používání veškeré elektroniky. 
Při nerespektování tohoto výnosu bude vychovatelem nebo bezpečnostním 
pracovníkem elektronika odebrána a uložena na vychovatelně do příštího dne, nebo na 
dobu nezbytně nutnou a jedná se o porušení vnitřního řádu. 

 
 

5.  ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ INTERNÁTU 
 
a) Ubytovaný má právo podílet se na organizaci veškerého dění v internátu a povinnost 

účastnit se všech činností určených ubytovaným. 
b) Může podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v internátu, a to 

asistentům vychovatele, vychovatelům, vedoucí vychovatelce, zástupkyni pro 
mimoškolní výchovu nebo ředitelce školy. 

c) Veškeré návrhy a připomínky podává společensky přijatelnou formou, která ctí zásady 
slušného chování a demokratického občanského soužití. 
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d) Může se účastnit veškeré pravidelné i nepravidelné zájmové činnosti konané mimo 
internát, pokud není návrat z takové činnosti v rozporu s denním režimem, a pokud je 
taková činnost potvrzena záznamem schváleným zákonnými zástupci ubytovaného. 

e) Má právo využívat veškeré nabídky volnočasových aktivit organizované internátem. 
f) Ubytovaný dbá pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy. 

 
6. PŘÍJEZD DO INTERNÁTU A JEHO OPUŠTĚNÍ 
 
a) Ubytovaný má povinnost hlásit službu konajícímu vychovateli příchod do internátu 

a odchod z něj. 
b) Ubytovaný má povinnost hlásit odchod k lékaři a příchod zpět. 
c) Ubytovaný dbá pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy  
 
7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZABRÁNĚNÍ ŠKODĚ 
 
a) Ubytovaný nese odpovědnost za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, 

jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou 
škodu uhradí ubytovaný škole v plném rozsahu.  

b) Ubytovaný má právo na úschovu cenností a peněz oproti potvrzení o úschově. Místem 
určeným k úschově cenností a peněz je vychovatelem místo určené. 

c) Mobilní telefony, fotoaparáty a jiné dražší předměty je nutné evidovat u vychovatele. 
d) Ubytovaný má povinnost šetřit svěřený i společný majetek – jeho poškození, zcizení  

a závady je povinen ihned hlásit vychovateli. 
e) Ubytovaný je povinen chránit osobní majetek svůj i svých spolubydlících a svým 

chováním a jednáním předcházet jeho zničení nebo zcizení. Je přísně zakázáno 
vstupovat na cizí pokoje a manipulovat s osobními věcmi druhých, pokud tato situace 
nastane, bude řešeno jako krádež. 

f) V případě ztráty svěřeného klíče hradí ubytovaný náklady spojené s jeho novým 
pořízením. 

g) Ubytovaný dbá pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy. 
 

III. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH 
A PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 
a) Ubytovaný má právo být volen do žákovské samosprávy internátu – žákovské rady a 

právo do tohoto orgánu své zástupce volit. 
b) Ubytovaný má právo na kontakt se zákonnými zástupci, má právo na bezodkladné 

předání doručené pošty nebo vzkazu. 
c) Ubytovaný je povinen plnit pokyny pracovníků školy, vydané v souladu s právními 

předpisy a vnitřním řádem. 
d) Všichni pracovníci školy a ubytovaní se vzájemně respektují, dbají o vytváření 

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 
e) Všichni pracovníci školy a ubytovaní dbají o dodržování základních společenských 

pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 
f) Všichni pracovníci školy a ubytovaní dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech 

prostorách školy. 
g) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ubytovaných vůči pracovníkům školy a 

ubytovaných navzájem nebo pracovníků školy vůči ubytovaným je považováno za 
závažné porušení vnitřního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky 
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v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., 
školského zákona (§ 31 odst. 3). 

h) Ubytovaný má povinnost hlásit bezodkladně všechny mimořádné a nebezpečné 
události, nebo jejich plánování, kterých je svědkem – požár, únik vody, šikana, 
kyberšikana, napadení spolužáků, vandalismus, krádeže, apod. 

i) Ubytovaný má povinnost bezodkladně oznámit vychovateli veškeré změny v osobních 
údajích (změna adresy, kontaktního telefonu, změna medikace apod.). 

j) Ubytovaný má povinnost hlásit vychovateli důvod absence ve škole i na internátu. 
k) Ubytovaný má povinnost ctít svobodu a práva druhých, tolerovat zejména potřebu 

soukromí a klidu; po večerce, před budíčkem a v dalších obdobích klidu nerušit ostatní 
ubytované. 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ (ZÁKONNÝCH 
ZÁSTUPCŮ) UBYTOVANÝCH 

 
a) Rodiče (zákonní zástupci) mají právo na informace o chování svého dítěte v internátu. 
b) Rodiče (zákonní zástupci) mají právo se vyjadřovat k podstatným záležitostem 

týkajících se ubytování. 
c) Rodiče (zákonní zástupci) mají právo navštěvovat své dítě v internátu.  
d) Rodiče (zákonní zástupci) mají právo telefonovat svému dítěti. 
e) Rodiče (zákonní zástupci) mají právo po dohodě s vychovatelem upravit svému dítěti 

podmínky pobytu (požadavky, které jsou nad rámec vnitřního řádu, podávají rodiče 
písemně). 

f) Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost informovat vychovatele o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 
vliv na život dítěte v internátu. 

g) Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost zajistit, aby žák docházel řádně a včas do 
internátu. V případě, že se dítě nemůže dostavit v plánovaný čas příjezdu, neprodleně 
oznámit telefonicky jeho omluvu do internátu. 

h) Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost se na vyzvání vychovatele osobně zúčastnit 
projednávání závažných otázek týkajících se chování nebo zdravotního stavu dítěte, 
v případě potřeby dítě ihned odvézt domů (nemoc – špatný zdravotní stav nebo úraz, 
alkohol, toxické, omamné a povzbuzující látky, fyzické a slovní útoky vůči 
vychovatelům, žákům, úmyslné ničení majetku internátu, zařízení pokojů aj.). 

i) Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost písemně nebo telefonicky žádat o 
mimořádný odjezd svého dítěte z internátu.  

j) Rodiče mají povinnost vybavit žáka na internát dostatkem medikačních preparátů, 
doložit aktuální lékařskou zprávu a hlásit každou změnu medikace. 

k) Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost pravidelně provádět úhradu za ubytování 
v řádném termínu, tj. vždy do 25. dne měsíce předcházejícího měsíci, za který je 
úhrada za ubytování hrazena.  

l) Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost hradit náhrady škod způsobených jejich 
dětmi, pokud tyto nejsou schopny uhradit škodu osobně (např. poškozený majetek 
internátu, ztráty klíčů aj.) 

m) Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost hlásit jakékoliv plánované odložení příjezdu 
do internátu, nebo naopak náhlý odjezd z internátu.  

n)  
 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
 
 

 Strana 9 (celkem 11)

V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
 
1. Ubytovaný žák má právo, aby jeho aktivní přístup k životu v internátu byl oceněn. 

Za příkladné chování, za statečný čin nebo jiné mimořádné skutky může být žák 
oceněn následujícími způsoby: 

a) ústní pochvalou vychovatele nebo zástupkyně ředitelky školy pro mimoškolní činnost 
b) písemnou pochvalou vychovatele nebo zástupkyně ředitelky školy pro mimoškolní 

činnost nebo ředitelky školy, která je vždy současně zaslána rodičům (zákonným 
zástupcům) 

c) výjimkou z denního režimu 
d) bezplatnou nebo částečně hrazenou účastí na kulturní, sportovní nebo jiné akci 
e) jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou ředitelkou školy 

 
2. Jestliže ubytovaný poruší vnitřní řád internátu, může mu být uděleno některé 

z uvedených výchovných opatření: 
a) ústní napomenutí vychovatele nebo zástupkyně ředitelky školy pro mimoškolní činnost 
b) písemné napomenutí vychovatele nebo zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost 
c) napomenutí ředitelky školy 
d) podmíněné vyloučení se zkušební lhůtou max. jednoho roku 
e) vyloučení z internátu 

 
 Výchovná opatření podle odstavce b) – c) se vždy písemně oznamují zákonnému 

zástupci žáka a zároveň se stávají součástí osobní dokumentace, výchovná opatření 
podle odstavce d) a e) podléhají správnímu řízení. 

 Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k aktivitě a předchozímu chování žáka.  
 Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku, a proto 

škála výchovných opatření není využívána nutně postupně. Opakované přestupky jsou 
posuzovány přísněji. 

 Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům internátu nebo školy se 
vždy považují za zvlášť závažné porušení vnitřního řádu. 

 
O udělených výchovných opatřeních je informována pedagogická rada školy. Náhradní 
ubytování v případě vyloučení z internátu škola nezajišťuje. 
 
Hodnocení některých přestupků proti vnitřnímu řádu internátu 
 
Méně závažné přestupky ústní napomenutí vychovatele, zástupkyně ředitelky školy pro 
mimoškolní činnost) 

- nepořádek v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se podílu 
na úklidu 

- porušení oznamovací povinnosti (závady na majetku, změny osobních údajů)  
- nehospodárné plýtvání vodou, elektrickou energií, potravinami  
- úmyslné znemožnění či zatarasení vstupu do pokoje, únikových cest a jiných dveřních 

systémů. 
- nedodržení večerky 
- porušení povinnosti odjet domů v době nemoci 
- nesplnění povinnosti odevzdávání vlastního elektrického spotřebiče, mobilního telefonu, 

tabletu, MP3, MP4 a jiných přehrávačů hudby či videa, reproduktorů, bezdrátových 
sluchátek, běžných sluchátek, svítilen atd. 
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- opakované nepřezutí se do domácí obuvi nebo ukládání venkovní obuvi na pokoji 
- neomluvená neúčast na schůzce výchovné skupiny 
- ubytovaný nedbá pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy  
 
 
Závažnější přestupky (písemné napomenutí vychovatele, zástupkyně ředitelky školy 
pro mimoškolní činnost) 
- opakované méně závažné přestupky 
- netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků 
- nepovolená návštěva na pokoji žáků opačného pohlaví  
- opakované způsobování škod na majetku školy 
- opakované porušování zásad ochrany majetku (neukládání cenných věcí …) 
- ohrožení zdraví či života a to vlastního i života nebo zdraví ostatních ubytovaných nebo 

dalších osob (vyhazování předmětů z oken, vyklánění z oken, použití petard) 
- pozdní návrat ze školy  
- používání nepovoleného nebo poškozeného spotřebiče 
- nesplnění povinnosti týdenního úklidu 
- odjezd z internátu bez vědomí vychovatele  
- nedodržování denního režimu nebo jeho časté porušování 
- nesplnění povinnosti odevzdávání vlastního elektrického spotřebiče, mobilního telefonu, 

tabletu, MP3, MP4 a jiných přehrávačů hudby či videa, reproduktorů, bezdrátových 
sluchátek, sluchátek, svítilen atd. 

- záměrné uvádění mylných, lživých informací a poplašných zpráv 
- krádeže a jiná manipulace s osobními věcmi bez souhlasu majitele 
- ubytovaný nedbá opakovaně pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy  
- hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům internátu nebo školy se vždy 

považují za zvlášť závažné porušení vnitřního řádu. 
 
Závažné přestupky (písemné napomenutí vychovatele, zástupkyně ředitelky školy pro 
mimoškolní činnost, napomenutí ředitelky školy nebo podmíněné vyloučení 
z internátu) 
- opakované závažnější přestupky 
- závažné uvedení vychovatele v omyl – např. podvod při oznamovací povinnosti, 

záškoláctví, nepovolené nebo neoznámené opuštění budovy 
- hrubé, vulgární, anebo nepřiměřené chování vůči jiným osobám 
- přechovávání a požívání alkoholických nápojů a povzbuzujících látek  
- příchod do internátu v podnapilém stavu nebo ve stavu ovlivnění návykovou látkou 
- kouření na pokoji, užívání nikotinových sáčků, elektronických cigaret včetně veškerého 

příslušenství k jejich použití 
- krádež, loupež, šikana, jevy spojené se sexuálním obtěžováním (ústním i fyzickým),  

vydírání, vandalismus, kyberšikana 
- ohrožení svého zdraví vylézáním z oken, umožnění tohoto činu jinému 
- přijetí návštěvy na pokoji bez souhlasu vychovatele 
- pobyt v internátu v době onemocnění infekční chorobou 
- záměrné uvádění mylných, lživých informací a poplašných zpráv 
- ubytovaný nedbá záměrně pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců školy  
- hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům internátu nebo školy se vždy 

považují za zvlášť závažné porušení vnitřního řádu. 
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Velmi závažné přestupky (napomenutí ředitelky školy, podmíněné vyloučení z internátu 
nebo vyloučení z internátu) 

- opakované závažné přestupky 
- krádež, loupež, šikana, jevy spojené se sexuálním obtěžováním (ústním i fyzickým), 

vydírání, vandalismus, kyberšikana 
- intimní styk v prostorách internátu nebo školy 
- ublížení na zdraví nebo ohrožení zdraví druhého nebo jiné závažné delikty 
- opakované, vědomé porušování a nedodržování léčebného režimu určeného lékařem, 

odborným poradenským pracovníkem aj. 
- poskytnutí ubytování osobě, která není ubytovaným žákem 
- škody na majetku internátu nebo škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti 
- porušení zákazu držení, nošení, distribuce nebo zneužívání drog a jiných návykových či 

povzbuzujících látek  
- porušení zákazu držení zbraní a jiných život či zdraví ohrožujících předmětů 
- opakované nesplnění povinnosti odevzdávání vlastního elektrického spotřebiče, 

mobilního telefonu, tabletu, MP3, MP4 a jiných přehrávačů hudby či videa, 
reproduktorů, bezdrátových sluchátek, sluchátek, svítilen atd. 

- záměrné uvádění mylných, lživých informací a poplašných zpráv 
- ubytovaný nedbá opakovaně a záměrně pokynů vychovatele a ostatních zaměstnanců 

školy  
- hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům internátu nebo školy se vždy 

považují za zvlášť závažné porušení vnitřního řádu. 
 

Opakovaným přestupkem se rozumí třetí opakování přestupku obdobného charakteru.  
Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování 
v příštím školním roce. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento vnitřní řád internátu ZŠ včetně příloh a dodatků je zveřejněn na přístupném 
místě v internátu a na webových stránkách školy (www.skolynome.cz). 

2. S vnitřním řádem jsou prokazatelně seznámeni zaměstnanci školy a žáci a o jeho 
vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků. 

3. Nedílnou součástí tohoto vnitřního řádu je příloha: 
Příloha č. 1 - Denní režim pro žáky ZŠ  

4. Tento vnitřní řád internátu nabývá účinnosti dnem vydání. Tímto dnem pozbývá 
účinnosti Vnitřní řád internátu ZŠ, vydaný jako Organizační směrnice č. 34/2020/OS 
včetně Přílohy č. 1. 

  
 
 
 
V Novém Městě nad Metují dne 27. července 2022 

 
 
 
 
Mgr. Klára Barešová 
ředitelka školy 


