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Vnitřní řád internátu
Odborného učiliště Kelč

1. Úvodní ustanovení
Ředitelka školy jako příslušný statutární orgán vydává v souladu s ustanovením § 30 zákona č.
561/2004 Sb., Školský zákon, a vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních tento vnitřní řád.

2. Charakteristika internátu
 Součástí Odborného učiliště v Kelči je internát, který nabízí žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami možnost ubytování a celodenní stravy v průběhu týdne – od pondělí
do pátku.
 Internát je určen pouze pro ubytování žáků OU Kelč a jeho kapacita je 69 lůžek umístěných v 1
– 4 lůžkových pokojích.
 Výchovnou činnosti zabezpečuje vychovatel/ka z řad pedagogických pracovníků školy a
skupinoví vychovatelé.

3. Provoz internátu
 Provoz internátu je stanoven na dobu školního vyučování – od neděle 19:00 hod. do pátku
16:00 hod.
 V průběhu dopoledne je žákům povolen vstup na internát pouze z vážného důvody a vždy
v doprovodu pedagogického pracovníka.
 Organizaci pobytu v internátě stanoví režim dne (viz. příloha č. 1)
 Internát tvoří spolu se školou a rodinou základ zdravého a harmonického vývoje žáka.
Poskytuje žákům vhodné podmínky pro jejich všestranný rozvoj, hlavním úkolem je zajištění
výchovné, vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti mimo vyučování.
3.1. Přijetí do internátu a ukončení pobytu, omlouvání žáků
 Přijetí do internátu: zletilý žák, rodiče nebo zákonný zástupce žáka odevzdají vyplněnou
přihlášku do internátu, následně budou písemně informováni o přijetí či nepřijetí.
 Ukončení pobytu v internátu: pobyt v internátu může být přerušen nebo ukončen písemnou
žádostí zletilého žáka, rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, a vyloučením žáka
z internátu.
 Pravidla omlouvání žáků stanoví školní řád.
 O uvolnění nezletilého žáka z internátu v průběhu týdne mohou požádat pouze rodiče nebo
zákonný zástupce žáka, a to předem písemně nebo telefonicky. Při mimořádné situaci
posláním SMS zprávy z mobilního telefonu s číslem, které je uvedeno jako číslo určené
pro kontakt rodičů nebo zákonného zástupce s vychovatelem (pokud by došlo ke změně
čísla, je rodič povinen informovat o změně vychovatele) nebo mailem.
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V případě falšování omluvenek bude žák potrestán dle závažnosti provinění některým
z výchovných opatření, uvedených v odst. 5.4. Vnitřního řádu: Výchovná opatření, pochvaly.
Pokud nezletilý žák v internátě onemocní, jsou rodiče nebo zákonný zástupce žáka povinni si
pro něho do internátu přijet, aby ho následně doprovodili k lékaři.
Pokud je nezletilý žák v internátě pod vlivem alkoholu nebo OPL, jsou rodiče nebo zákonný
zástupce žáka povinni si jej vyzvednout, zletilý žák je vyloučen a je kontaktován rodič nebo
zákonný zástupce, popřípadě osoba, která má vyživovací povinnost vůči tomuto žákovi.

3.2 Ubytování a stravování
 Ubytovaní žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí školy. Zde je jim poskytovaná
snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a v případě zájmu druhá večeře. Zpravidla žák
odebírá celodenní stravu, a to z důvodu zabezpečení pravidelné a vyvážené životosprávy
(vzhledem k tomu, že není možné kontrolovat konzumaci individuální stravy zakoupené
v obchodě, mohlo by případné nepřijímání potravy vést k oslabení organismu žáka a
následným zdravotním problémům nebo také k úrazům, např. v odborném výcviku či při
zvýšené fyzické námaze).
 Evidenci o stravování vede vedoucí ŠJ. Odhlašování stravy:
v době nepřítomnosti žáka v internátě je nutno odhlásit stravu nejpozději do 9.00 hodin daného
dne na den následující, a to v tomto rozsahu:
a) celodenní strava (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře)
b) dopolední strava (snídaně, dopolední svačina, oběd)
c) odpolední strava (odpolední svačina, večeře)
 Poplatek za ubytování se poskytuje dle vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., v pokojích II.
kategorie. Výše úplaty se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák
ubytován. Vyúčtování provádí ve spolupráci se skupinovým vychovatelem vedoucí ŠJ spolu se
stravou. Žákovi, který nezaplatil ubytování a stravování (mimo odůvodněných a povolených
případů), nebude ubytování povoleno a bude poslán domů.

4. Práva a povinnosti ubytovaných žáků
4.1. Práva žáků
 Po přihlášení do internátu má žák právo využít možnosti ubytování, celodenní stravy, nabídky
volnočasových aktivit v internátě.
 Žák má právo vyjádřit svůj názor na veškeré internátní dění a podílet se na chodu internátu
prostřednictvím Internátní žákovské rady, složené ze zástupců žáků jednotlivých výchovných
skupin a vychovatele.
 Žák má právo dotazovat se, přicházet za vychovatelem nebo vedoucím vychovatelem
s různými náměty a nápady, ale také problémy, které potřebuje řešit.
4.2. Povinnosti žáků
 Žák je povinen dodržovat vnitřní řád a režim dne.
 Žák je povinen řídit se pokyny vedoucího vychovatele, skupinových vychovatelů a
bezpečnostních pracovníků.
3















Žák je povinen respektovat zásady kolektivního soužití, chovat se vždy slušně a zdvořile ke
všem ostatním žákům v internátě, nepoužívat verbálního ani fyzického násilí.
Žák je povinen chovat se vždy slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům v internátě,
nepoužívat verbálního ani fyzického násilí.
V jídelně je žák povinen dodržovat zásady kulturního stolování.
Žák je povinen dodržovat každodenní hygienu těla, chrupu, pravidelnou výměnu osobního
prádla, používat vhodné noční oblečení. Je zakázáno ulehat do rozestlané postele v denním
nebo sportovním oděvu.
Žák je povinen ke sportovní činnosti používat vhodného sportovního oblečení a obutí,
přezouvat se v šatně na vrátnici do domácí obuvi (jako domácí obuv neslouží tenisky či
botasky).
Žák je povinen udržovat čistotu a pořádek na pokoji, klubovně a celém oddělení, osobní věci
na pokoji, ve skříňce a nočním stolku udržovat taktéž v čistotě a pořádku, stejně tak dbát o
pořádek v celém areálu učiliště.
Žák je povinen řídit se v internátě odpoledním programem, který stanoví skupinový
vychovatel, a který je uveden v týdenním plánu umístěném na nástěnce v klubovně.
Žák je povinen po večerce a v době nočního klidu zachovávat klid a nerušit ostatní
spolubydlící.
Cítí-li se žák nemocen, ohlásí toto vychovateli nebo bezpečnostnímu pracovníkovi, který
podnikne příslušná opatření.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde při činnosti na internátě, jsou žáci povinni ihned
nahlásit vychovateli. Také úrazy, ke kterým došlo při činnosti žáků mimo areál a objekt školy
(např. při vycházkách…) je třeba bez odkladu nahlásit vychovateli.

5. Spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci žáků
Zásady spolupráce vyplývají ze školního řádu. Rodiče, zákonní zástupci žáků, se mohou na své děti
informovat telefonicky ve dnech pondělí – čtvrtek od 14.00 do 20.00 hodin u skupinových
vychovatelů nebo od 9.00 do 18.00 hodin u vedoucího vychovatele na telefonním čísle 606 728 804.
Také se mohou informovat osobně u skupinových vychovatelů a vedoucího vychovatele ve výše
uvedených dnech a hodinách a na třídních schůzkách. Vychovatelé také spolupracují s dětskými
domovy a kurátory.
 Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci se uskutečňuje v rámci třídních schůzek školy,
v případě závažné změny v chování nebo kázeňském přestupku co nejdříve
 Vychovatel má povinnost informovat o dění na internátě rodiče nebo zákonného zástupce
nezletilých žáků, u zletilých žáků rodiče nebo zákonného zástupce, který má vyživovací
povinnost vůči tomuto žákovi.
 Na informace o nezletilém žákovi mají právo oba rodiče, i když jsou soudně rozvedeni
(v případě, že soud rozhodl o zákazu podávat informace některému z rodičů, má vychovatel
právo požádat o kopii tohoto rozhodnutí).
 Pokud žák užívá během pobytu v internátě léky, je nutné, aby rodič nebo zákonný zástupce
žáka, případně zletilý žák, písemně požádal o podávání medikace. V žádosti bude uveden
název léku a frekvence jeho užívání. Léky budou uloženy na vychovatelně a na jejich podávání
žákovi bude dohlížet skupinový vychovatel nebo bezpečnostní pracovník.
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6. Bezpečnost a ochrana zdraví ubytovaných žáků
Žák je při nástupu do internátu prokazatelně poučen skupinovým vychovatelem o základních zásadách
bezpečného chování a ochraně zdraví.
6. 1. Žákům je zakázáno:
 Používat elektrické spotřebiče bez vědomí vychovatele, zasahovat do elektrické instalace
 Zasahovat do vodoinstalace a požárních hydrantů
 Rozebírat a jakkoliv poškozovat ochranná zařízení a zabezpečení
 Otevírat okna bez zajištění, vyklánět se nebo sedět na okenních parapetech
 Vpouštět do budovy internátu prostřednictvím svého elektronického čipu jiné žáky a osoby
 Podvádět vychovatele nebo bezpečnostního pracovníka, lhát.
 Bez souhlasu a vědomí vychovatele nebo bezpečnostního pracovníka jsou zakázány vzájemné
návštěvy děvčat a chlapců na jednotlivých odděleních.
 Je zakázáno chlapcům chodit na dívčí pokoje a děvčatům na chlapecké pokoje.
 Přinášet do internátu věci nebezpečné životu a zdraví (např. nože, různé zbraně, chemikálie),
věci ohrožující mravní výchovu.
 Bez souhlasu a vědomí vychovatele nebo bezpečnostního pracovníka opustit internát.
 Provozovat v internátě hazardní hry.
 Používat mobilní telefon,(v době studia) počítač, tablet a jinou IC techniku po večerce (po
21.00 hodině). Počítač odevzdá žák vychovateli nebo bezpečnostnímu pracovníkovi, který ho
uschová na vychovatelně.
 Používat a zapojovat do sítě ve sprchách veškerou elektrotechniku (např. rádio, mobil,…)
6.2. Ochrana před rizikovými jevy
Žák se na internátě chová tak, aby jeho chování nebylo posuzováno jako rizikové chování (alkohol,
OPL, šikana, vandalismus, rasismus a jiné formy násilného chování).
Alkohol a omamné a psychotropní látky (OPL)
 Žákům je zakázáno dostavit se do internátu v podnapilém stavu, konzumovat alkoholické
nápoje na internátě nebo je zde přechovávat.
 Pokud bude nutno v případě opilosti žáka přivolat první pomoc nebo policii, jsou rodiče nebo
zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinni uhradit náklady s tím spojené.
 Žákům je zakázáno dostavit se do internátu pod vlivem OPL.
 Žákům je v internátě zakázáno požívat, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit i propagovat
OPL bez ohledu na věk žáka, zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek nebo je
nabízet ostatním.
 V případě, že se škola dozví o užívání a manipulaci s návykovými látkami bude tuto skutečnost
hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci, bude plnit zákonnou povinnou ohlašovací povinnost
vůči orgánům sociálně – právní ochrany mladistvých. V případě distribuce a šíření omamných
a psychotropních látek (trestný čin nebo provinění) oznámí tuto skutečnost policejnímu orgánu.
Při výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v areálu
školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem, škola oznámí tuto skutečnost
policejnímu orgánu, protože pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat.
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Žák je povinen v případě důvodného podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky podrobit se orientačnímu testu osobou pověřenou ředitelkou školy. Odmítnutí tohoto
orientačního testu je považováno za závažné zaviněné porušení povinností tohoto VŘ.
U zvlášť závažného zaviněného porušení povinností žáka plní ředitelka školy oznamovací
povinnost v případě nezletilého žáka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, u zletilého žáka
státnímu zastupitelství.
V případě zjištění alkoholu a návykových látek se postupuje podle krizového plánu- Užívání
návykových látek, který je součástí Minimálního preventivního programu školy.

Šikana na internátě
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně
skupinu.
 Žákům je zakázáno účastnit se nebo podporovat v internátě jakoukoliv formou šikany:
- verbální, přímou a nepřímou – psychickou (součástí je i kyberšikana)
- fyzickou, přímou i nepřímou (např. ničení majetku)
- smíšenou – kombinace verbální a fyzické šikany
 V případě zjištění šikany se postupuje podle krizového plánu- Šikana, který je součástí
Minimálního preventivního programu školy.
Krádeže, škody na majetku a vandalismus
 Nedoporučuje se přinášet do internátu větší částku peněz nebo cenné věci, pokud se tak stane,
doporučuje se tyto peníze a věci zabezpečit úschovou u vychovatele nebo bezpečnostního
pracovníka, neboť vychovatel ani bezpečnostní pracovník nenese za jejich ztrátu odpovědnost.
 Všechny své osobní věci musí mít žáci uzamčené ve své skříňce, stejně tak musí mít
uzamčenou i skříňku na vrátnici.
 Žák je povinen zacházet šetrně se zařízením a majetkem internátu, je odpovědný za škodu,
kterou svým jednáním způsobil.
 Žák je povinen ihned nahlásit vychovateli nebo bezpečnostnímu pracovníkovi škodu vzniklou
na majetku a inventáři internátu.
 Úmyslně či z nedbalosti způsobenou škodu je žák povinen uhradit.
6.3. Návštěvy na internátě
 Návštěvy na internátě jsou povoleny pouze s vědomím vychovatele, rodiče žáka nebo jeho
zákonného zástupce. Rodič nebo zákonný zástupce žáka má povoleno navštívit klubovnu nebo
jeho pokoj, jiná návštěva má možnost po dobu nutnou pobývat na místě, které určí vychovatel.
 Návštěvy by neměly narušovat odpolední program a režim dne v internátě, s výjimkou rodičů
žáka nebo jeho zákonného zástupce, doporučuje se plánovat si návštěvy na dobu osobního
volna žáků.
 Návštěvě, která je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky nebude umožněn vstup do
internátu, taktéž nebude povoleno setkání s daným žákem.
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7. Práva a povinnosti skupinového vychovatele, bezpečnostního pracovníka
Práva a povinnosti skupinového vychovatele a bezpečnostního pracovníka vyplývají ze školního řádu
a pracovní náplně.
Skupinový vychovatel je povinen vykonávat přímou výchovně vzdělávací činnost s žáky, připravovat
se na ni a konat práce, které vyplývají z organizace výchovy a vzdělávání ve škole a při výchově mimo
vyučování.
Konkrétní práva a povinnosti skupinového vychovatele a bezpečnostního pracovníka:
 Pokud dojde na internátě a v areálu školy nebo na akcích pořádaných internátem k úrazu žáka,
vychovatel je povinen mu poskytnout a zajistit první pomoc, a ihned o vzniklé situaci
informovat vedoucího vychovatele a zákonného zástupce, dle závažnosti také zástupce nebo
ředitele školy, neprodleně také provést zápis o úrazu.
 Jakmile vznikne na internátě škoda na majetku, vyhotoví vychovatel nebo bezpečnostní
pracovník záznam (protokol) a pokusí se odhalit viníka; vzniklou situaci dá na vědomí
vedoucímu vychovateli, se kterým se domluví na dalším postupu.
 Při nahlášení krádeže žákem vyhotoví vychovatel nebo bezpečnostní pracovník záznam
(protokol) na základě výpovědi poškozeného a v případě potřeby ohlásí věc Policii ČR,
vzniklou situaci dá na vědomí vedoucímu vychovateli.
 Při vzniku jakékoliv mimořádné situace na internátě (př. příchod žáka na internát v podnapilém
stavu nebo pod vlivem omamné a psychotropní látky, opuštění internátu bez vědomí
vychovatele, zjištění šikany,….) vyhotoví vychovatel nebo bezpečnostní pracovník protokol a
ihned informuje vedoucího vychovatele, zástupce ředitele nebo ředitele školy, dále rodiče nebo
zákonného zástupce, taktéž dle závažnosti situace přivolává první pomoc nebo policii ČR.
 V případě důvodného podezření, že je žák pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
provede orientační testy na alkohol nebo OPL osoba pověřená ředitelkou školy, o události
sepíše záznam.
 Vychovatel má právo na základě předchozího písemného souhlasu rodičů nebo zákonného
zástupce nezletilého žáka a písemného souhlasu zletilého žáka provést u žáků prohlídku
osobních věcí např. na základě podezření z přechovávání a manipulace s OPL, krádeže, apod.
(prohlídku osobních věcí provedou minimálně dva zaměstnanci školy za přítomnosti
dotyčného žáka), o události se sepíše záznam.
 Vychovatel má právo žákovi omezit, případně zrušit osobní volno, vycházku.
 Vychovatel během osobního volna či vycházky nezodpovídá za žáka.
 Vychovatel má právo žákovi odebrat a zajistit věci nebezpečné životu a zdraví, věci, které
narušují výchovný proces, tabákové výrobky, alkoholické nápoje či jiné omamné a
psychotropní látky, které žák do internátu přivezl nebo je v internátě přechovává, o události
sepíše záznam.

8. Výchovná opatření, pochvaly
Za vzorné chování, plnění povinností, aktivitu, reprezentaci školy v rámci výchovy mimo vyučování,
pomoc druhým, atp., může být žáku udělena pochvala nebo jiné ocenění:
 pochvala skupinovým vychovatelem
 pochvala vedoucím vychovatelem
 pochvala ředitelem školy
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jiná uznání, ocenění a odměny udělené vychovatelem, vedoucím vychovatelem, ředitelem
učiliště (např. věcná odměna, mimořádná vycházka,…)

Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu, budou mu podle závažnosti uložena výchovná opatření:
 napomenutí skupinového vychovatele
 napomenutí vedoucího vychovatele
 důtka ředitele školy
 podmíněné vyloučení z internátu (v případě závažného zavinění porušení povinností)
Závažné zaviněné porušení povinností je každé jednání žáka internátu, ať již konání nebo
opomenutí, které hrubým způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto internátním řádem
nebo školským zákonem, a to zejména:
 hrubý slovní útok vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům,
 krádež majetku školy nebo majetku jiných právnických nebo fyzických osob, které se
nachází v internátu
 projevy šikanování nebo poškozování osobnosti jiného žáka
 opakovaná distribuce a užití návykových látek
 odmítnutí orientačního testu na alkohol nebo jiné návykové látky pokud podnětem k
němu bylo důvodné podezření
 vyloučení z internátu (v případě zvlášť závažného zaviněného porušení povinností)
Zvlášť hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům internátu
nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům“

Výchovná opatření a pochvaly jsou písemně oznamovány zletilým žákům, rodičům nebo zákonnému
zástupci nezletilého žáka, informováni jsou také rodiče nebo zákonný zástupce zletilého žáka, pokud
tito plní vyživovací povinnost.
Výchovná opatření a pochvaly jsou založeny v osobním spisu žáka.

7. Závěrečná ustanovení
 Žáci jsou při nástupu na internát skupinovým vychovatelem prokazatelně seznámeni s vnitřním


řádem a režimem dne.
S vnitřním řádem, který je k dispozici v písemné podobě u vedoucího vychovatele nebo
vychovatele, dále je vyvěšen na webových stránkách školy (www.oukelc.cz), jsou seznámeni
také rodiče nebo zákonní zástupci nezletilých žáků.

Vnitřní řád byl projednán na
poradě vedení dne 25. 8. 2018.
na poradě vychovatelů dne 28. 8. 2018.

Tento dokument nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2018

Mgr. Renata Ryšková
ředitelka školy
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Příloha č. 1 k vnitřnímu řádu internátu
Režim dne

6.10 – 6.20

- budíček ( 6.10 – děvčata, 6.20 – chlapci )

6.20 – 6.30

-osobní hygiena
- ranní úklid pokoje

6.30 – 6.45

- snídaně
- odchod do školy nebo odborného výcviku

12.30 – 14.30

- příchod na internát ze školy nebo odborného výcviku
- oběd
- po obědě osobní volno dle dohody s vychovatelem
- individuální zájmy na oddělení

14.30 – 16.30

- společný nástup (seznámení s průběhem dne)
- odpolední činnosti organizované vychovateli
(dle potřeby může vychovatel nařídit organizovanou činnost pro
celou výchovnou skupinu)
- návštěva zájmových kroužků
- osobní volno (dle rozhodnutí vychovatele)

16.30 – 17.00

odpolední svačina

17.00 – 18.15

příprava do školy pod dohledem vychovatele

18.00 – 18.30

večeře

18.45 – 20.45

- večerní činnosti organizované vychovateli
- návštěva zájmových kroužků
- večerní vycházka po dohodě s vychovatelem
- individuální osobní volno na oddělení
- osobní hygiena

21.00

večerka

pravidelná změna: pondělí – 14:00 – 15:00 – úklid pokojů a klubovny
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Příloha č. 2 k vnitřnímu řádu internátu
Záznam o poučení žáka na internátu

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen o:
 dodržování vnitřního řádu a režimu dne
 zákazu používání a přechovávání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, o
zákazu kouření v objektech a areálu školy
 bezpečnosti v době osobního volna, v dopravních prostředcích při cestě domů a na internát
 ukládání cenných věcí, finančních prostředků, mobilů, notebooků…u vychovatelů
 nahlášení jakéhokoliv úrazu vychovateli, který poskytne ošetření
 povinnosti úhrady poškozeného zařízení internátu, bude-li zjištěno, že došlo k úmyslnému
poškození ze strany žáka
 o výchovných opatřeních v rámci pravomoci vychovatele, vedoucího vychovatele a ředitele
školy
 o zákazu šikany, fyzického a psychického násilí, krádeží, pomluv, lží a úmyslného zamlčování
informací, vandalismu, sexuálního a jinak nemravného a neetického chování a jiných forem
patologických jevů
 zákazu sedat na okenní rámy, vyklánět se a vylézat z oken
 o dodržování základních hygienických pravidel
 o hrozbě sankcí za zvlášť hrubé porušení vnitřního řádu
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