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Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Školská právnická osoba JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická provozuje vedle činnosti školy také činnost školského výchovného
a ubytovacího zařízení podle § 117, zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), druh činnosti:
domov mládeže. Tato činnost se řídí školským zákonem, vyhláškou MŠMT ČR
č. 108/2005 Sb. a tímto vnitřním řádem, v souladu s vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz
škol, předškolních a školských zařízení.
2. Odpovědnými orgány domova jsou: ředitel školské právnické osoby JABOK – Vyšší
odborná škola sociálně pedagogická a teologická, vedoucí vychovatel a správkyně
domova mládeže.
Čl. 2
Pravidla pro ubytování studentů

1. Ubytování v domově mládeže (dále jen DM) se poskytuje na základě přihlášky, kterou
podávají studenti Vyšší odborné školy (VOŠ) JABOK. Přihlášku je možné stáhnout
z dokumentů v informačním systému VOŠ JABOK. Dále mohou podávat přihlášku
i studenti jiných vyšších odborných škol nebo studenti spadající pod školský zákon,
pokud je studentům více než 18 let.
2. Ubytování je poskytováno po dobu jednoho školního roku. Přijímací řízení pro další
školní rok se provádí na základě nově zaslané přihlášky. Na ubytování v DM není právní
nárok. O ubytování rozhoduje ředitel na základě návrhu vedoucího vychovatele.
3. Výši ubytovacího poplatku stanoví ředitel školy.
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4. Platba ubytovacího poplatku se prování měsíčně převodem stanovené částky na účet
školy číslo: 199304, kód banky: 5500. Platba musí proběhnout nejpozději 15. dne
příslušného měsíce. Dny, ve kterých nebyl žák v DM přítomen z osobních důvodů,
z důvodu nemoci a jiných, se z platby neodpočítávají.
5. Provoz DM je nepřetržitý od počátku zimního období do konce letního období. V době
prázdnin (podzimní, vánoční a velikonoční) je provoz omezen.
6. Při nástupu k ubytování studenti
zaplatí zálohu na spotřebovanou vodu (záloha se vyúčtovává k 30. 6.),
mohou podle možností DM na požádání obdržet lůžkoviny, které vrátí na konci
letního období,
zaplatí zálohu za klíče od hlavní budovy, koleje a pokoje,
jsou seznámeni s pokyny o bezpečnosti a ochrany zdraví a dále ve smyslu
zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a ve znění pozdějších předpisů –
s požárním řádem, evakuačním plánem a požárně poplachovými směrnicemi,
jsou seznámeni s umístěním hlavního uzávěru elektrické energie, plynu a
s rozmístěním prostředků požární ochrany – ruční hasicí přístroje a požární
hydranty.
Uvedené záležitosti řeší ubytovaní se správkyní DM.
7. Pobyt v DM je ukončen v těchto případech:
a) při druhém včasném nezaplacení ubytovacího poplatku,
b) při porušení vnitřního řádu v souladu s čl. 5,
c) na vlastní žádost ubytovaného studenta,
d) při přerušení nebo ukončení studia. (Pokud jsou na ubytovně volné kapacity,
může zůstat student ubytován do konce školního roku za cenu možného
navýšení poplatku za ubytování.)
Čl. 3
Práva a povinnosti ubytovaných studentů

1. V souladu s § 21 Školského zákona mají ubytovaní studenti tato práva:
podílet se na přípravě kulturních, společenských, pastoračních a sportovních
aktivit, a to jak v rámci DM, tak i v rámci VOŠ JABOK,
podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám organizace DM a společnému
soužití,
využívat služeb a nabídek vychovatelů (volnočasové aktivity, poradenství),
používat společné prostory DM,
využívat společný inventář DM: pračku a sušičku v přízemí ubytovny, žehličku
uloženou ve druhém patře a kuchyňské linky včetně jejich vybavení,
obdržet první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění, jakož i pomoc při
nenadálé krizové situaci,
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těšit se úctě a respektu ke své osobě, v souladu s požadavky zachování lidské
důstojnosti, cti a dobrého jména;,
využívat v souladu se zákony a s pravidly dobrého soužití práv a svobod,
zejména svobody vyjadřování, náboženského vyznání a politického přesvědčení.
2. V souladu s § 22 Školského zákona mají ubytovaní studenti následující povinnosti:
dodržovat zákony a pravidla mezilidských vztahů zakotvená v křesťanských
zásadách soužití; tato povinnost se týká zejména pravidel soužití formulovaných
v tomto Vnitřním řádu DM,
seznámit se s Vnitřním řádem DM a Školním řádem VOŠ JABOK,
řídit se pokyny vychovatelů a správkyně DM,
zúčastnit se setkání, která svolává vedoucí vychovatel, ať už pravidelně anebo
příležitostně k řešení aktuálních problémů,
aktivně se podílet na prevenci sociálně patologických jevů a participovat dle
svých možností na společných akcích DM a VOŠ JABOK,
udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v pokoji a ve
společenských prostorách DM,
dodržovat pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární ochrany, chránit
zdraví vlastní i zdraví spolubydlících,
zapisovat závady na vnitřním zařízení a inventáři do sešitu v přízemí ubytovny,
používat pouze schválené elektrické spotřebiče (notebooky, elektrické holicí
strojky, vlasové fény, elektrické budíky, rádiové přijímače, přehrávače),
nepoužívat na pokojích elektrické spotřebiče s odběrem větším než 200 W
(varné konvice, vařiče, topinkovače, apod.),
šetřit zařízení DM, šetřit energií a vodou ve všech užívaných prostorách,
chránit společný a osobní majetek, veškeré ztráty neprodleně hlásit správkyni
DM,
uzamykat pokoje při každém svém odchodu a zkontrolovat, zda jsou vypnuty
elektrické spotřebiče,
uhradit škody způsobené nedbalostí nebo způsobené svévolně.
3. V DM je zakázáno:
svévolně porušovat zařízení DM a zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu,
kouřit v prostorách DM,
užívat, přechovávat a distribuovat omamné a zdraví škodlivé látky,
přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně, manipulovat s výbušninami
a chemikáliemi,
přemisťovat inventář bez vědomí správce ubytovny,
vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená a bez souhlasu
vedoucího vychovatele,
přechovávat v DM zvířata,
sedět na oknech, vyklánět se z oken a cokoliv z nich vyhazovat, vylézat střešními
okny,
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vstupovat do cizích pokojů bez klepání, půjčovat si věci, které jsou majetkem
jiných studentů bez jejich svolení.
Čl. 4
Pravidla soužití v domově mládeže

1. Studenti jsou si vědomi toho, že kvalita jejich života v DM a jejich soužití závisí na úsilí
každého jednotlivce, na dodržování společných pravidel a dohod. Proto se ubytovaní
studenti pravidelně scházejí k plánování volnočasových aktivit a k případnému řešení
aktuálních problémů. Tato setkání moderuje vedoucí vychovatel, který také formuluje
závazné závěry (opatření) při řešení problémů.
2. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se dodržuje v celém objektu noční klid.
3. Návštěvy jsou povoleny jak ve společných prostorách, tak i na pokojích, a to v době
osobního volna ubytovaných studentů v rozmezí mezi 8:00-22:00 každý den.
Za chování návštěvy je zodpovědný ubytovaný, který návštěvu pozval či přijal. Návštěvy
nesmí rušit a musí respektovat soukromí ostatních ubytovaných osob.
4. Úklid společných prostor provádí smluvní úklidová firma.
Čl. 5
Odměny a sankce

1. Ředitel může na návrh vedoucího vychovatele odměnit ubytované studenty, kteří se
dlouhodobě aktivně podílejí na vytváření volnočasových nebo pastoračních aktivit
anebo jednorázově pomohli v závažné záležitosti. Odměny jsou tyto:
veřejná pochvala
věcné ocenění
2. V případě porušení pravidel mezilidských vztahů a zejména při neplnění povinností
obsažených v tomto vnitřním řádu anebo při vážném nedodržení některého pravidla
soužití v domově mládeže může ředitel na návrh vedoucího vychovatele potrestat
ubytovaného studenta. Podle závažnosti přestupku jsou možné tyto sankce:
písemné napomenutí
podmínečné vyloučení
vyloučení
O závažnosti přestupku rozhoduje komise ve složení: ředitel, vedoucí vychovatel,
správkyně, dva zástupci studentů; zástupce studentů do komise jmenuje ředitel na
návrh vedoucího vychovatele.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád vstupuje v platnost 1. dubna 2019.
4
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., 199304/5500, IČ: 45769621, DIČ: CZ45769621

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Jabok – Akademie für Sozialpädagogik und Theologie / Jabok – Institute of Social Pedagogy and Theology
Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441
e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz

V Praze dne 25. března 2019

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
ředitel
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