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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I. Internát je součástí Střední školy, Základní školy, Mateřské školy pro sluchově postižené Praha 5
– Radlice, Výmolova 169. Internát poskytuje ubytovaným žákům celodenní ubytování a stravu.
Internát je koedukovaný.
II. Internát SŠ pro SP Praha 5 je tvořen výchovnou skupinou, o kterou se starají vychovatelé.
Vychovatelé se střídají podle příslušného rozvrhu služeb. Skupinový (denní) vychovatel je vždy
střídán pomocným (nočním) vychovatelem dle rozpisu služeb.
III. Prostředí i život internátu má být co nejpodobnější přirozenému prostředí a životu pro tento věk
typickému, tj. rodinnému. Žáci i pedagogové se při pobytu na internátě řídí Všeobecnou částí
Školního řádu. Školní řád – internát – část (C) je nedílnou součástí Školního řádu SŠ pro SP
Praha 5.
IV. Internát je otevřen od neděle od 17:00 hodin do pátku do 14:00 hodin.
V. Přihlašování do internátu, ukončení pobytu v internátu, vyloučení z internátu
(a) Žáci se do internátu přihlašují písemnou přihláškou, zpravidla na konci předcházejícího
školního roku. Přihláška platí na jeden školní rok.
(b) Žáky mladší 18 let přihlašují do internátu jejich zákonní zástupci.
(c) Po konzultaci s ředitelem školy je možno se do internátu přihlásit, popř. se z něj odhlásit
i v průběhu školního roku. Odhlášení se děje též písemnou formou.
(d) Písemné přihlášky a odhlášení odevzdávají žáci, resp. jejich zákonní zástupci, řediteli školy.
Ten o přijetí do internátu rozhoduje, odhlášení bere na vědomí.
(e) Dopustí-li se žák závažného přestupku proti Školnímu řádu – internát – část (C), bude mu
uděleno písemné napomenutí ředitele školy na základě konzultace s vedoucím vychovatelem
školy.
(f) Jestliže žák závažně porušuje Školní řád – internát – část (C), má ředitel školy právo jej na
základě konzultace se všemi vychovateli z internátu vyloučit. A to podmínečně se zkušební
lhůtou nebo nepodmínečně.
2. REŽIM DNE
I. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a řídit se pokyny vychovatelů a ředitele, popř. dalších
pedagogů školy.
II. Ubytovaní žáci mají právo podílet se na organizaci života internátu, mít k činnosti internátu
připomínky a dotazy, být vyslyšeni, účastnit se všech akcí pořádaných internátem.
III. Žáci se musí při společném soužití vzájemně respektovat, snažit se o dohodu při sporných
názorech. Žáci se musí snažit koordinovat své činnosti v pokojích (svícení, hudba, návštěvy…)
i v dalších prostorách.
IV. Každý žák má v internátě právo na soukromí a na vlastní volný (neorganizovaný) čas (při
zachování běžného chodu internátu).
V. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uměli svůj režim dne vytvořit sami. Jsou vedeni tak, aby si uměli
plánovat svůj volný čas, aby jej trávili účelně, sportem, četbou, zájmovou činností apod.
VI. V rámci dodržování práv spolu ubytovaných žáků je nutno dodržovat jistý režim zejména ve
večerních hodinách.
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Neděle – pátek
a) vstávání – žáci vstávají sami podle doby zahájení vyučování, pokud chtějí vzbudit, požádají
o to vychovatele
b) ranní hygiena je samozřejmostí
c) snídaně – individuálně do 8.30 hod tak, aby byli včas ve vyučování
d) internát je každý den v týdnu v době 9:00 – 12:00 uzavřen z důvodu úklidu. V tuto dobu
nemají žáci na internát přístup, a to ani výjimečně. Proto jsou povinni vzít si všechny věci
na vyučování už při ranním odchodu.
e) Internát se pro žáky otevírá ve 12 hodin. V případě, že zůstane zavřený, si může žák vypůjčit
klíč ve sborovně, internát odemknout a klíč neprodleně vrátit na určené místo.
f) večeře – individuálně od 17:45 do 18:15, vychovatel je v době večeře přítomen v jídelně.
VII. Žáci mají k dispozici připojení k internetu na pokojích internátu.
VIII. Volný čas
(a) „volný čas“ si organizují zletilí žáci sami (pokud není organizována společná akce);
(b) návrat z vycházek do 22:00 hodin, ukončení osobní hygieny nejpozději v 23:00;
(c) návštěvy na pokojích jsou povolené do 23:00 hod.;
(d) večerka je individuální, nejpozději ve 23:00 hod.
IX. Sprchování a sociální zařízení
(a) Při sprchování a mytí je nutno šetřit teplou vodou, sprchovat se krátce.
(b) Ve sprše, umývárně i na WC je potřeba udržovat stále pořádek, mokrou podlahu utírá
poslední sprchující (nebezpečí uklouznutí!).
3. UBYTOVÁNÍ
I. Každý žák má své místo v pokoji, vlastní postel, noční stolek, psací stolek, židli a lampičku
a přiměřenou část šatní skříně.
II. Ložní prádlo se mění v pravidelných intervalech nebo podle potřeby.
III. Žáci mohou plně využívat prostor, vybavení a zařízení internátu (kuchyňka, vlastní pokoj,
televize…). Do pokojů ostatních žáků mohou vstupovat pouze se souhlasem jejich obyvatel, na
vychovatelnu se souhlasem vychovatele ve službě.
IV. Žáci mají právo na individuální styl svého pokoje, vždy však se souhlasem spolubydlících
a s vědomím vychovatele. Žáci si mohou zdobit pokoj (plakáty, doplňky apod.), nesmí je však
připevňovat přímo na zeď, ale pouze na lišty k tomuto účelu určené. Vždy musí respektovat přání
a názory svých spolubydlících a základní morální a etická pravidla.
V. Žáci mohou mít na pokoji vlastní elektrické spotřebiče (rádio, televize, počítač…). Elektrické
přístroje je nutné přihlásit, přinést bezpečnostní potvrzení od revizního technika (je možné
potvrzení nechat zhotovit za poplatek ve škole) a zaplatit 100,- Kč za rok zálohu na
spotřebovanou elektrickou energii. V době nepřítomnosti žáka na pokoji musí být všechny
elektrické přístroje odpojeny od elektrické sítě!
VI. Během dne se žáci mohou libovolně navštěvovat. Musí však respektovat soukromí a přání všech
obyvatel navštíveného pokoje.
VII. Na celém internátu není dovoleno z bezpečnostních důvodů zpracovávat praktickou odbornou
domácí přípravu.
VIII. Tyto práce je možno provádět pouze v k tomu určených prostorách školy.
IX. V prostorách internátu (stejně jako v celém areálu školy) je přísně zakázáno kouřit, popíjet
alkoholické nápoje a užívat jakékoliv návykové látky.
X. Internát je určen pouze pro ubytované žáky. Návštěvy přátel a kamarádů nejsou povoleny.
4. ODCHODY, PŘÍCHODY, VYCHÁZKY
I. Podle přání rodičů vyjádřeného v přihlášce do internátu, popř. v průběhu školního roku
písemnou formou, mohou nezletilí žáci chodit na samostatné vycházky, tj. bez doprovodu
vychovatele. Žáci starší 18-ti let na tyto vycházky mohou chodit vždy.
II. Jakékoliv vycházky jsou povolené do 22. hodiny. Pokud žák z nějakého mimořádného důvodu
nestíhá ve stanoveném čase návrat z vycházky, je povinen okamžitě o tomto informovat službu
majícího vychovatele a správce školy pomocí SMS zprávy.
III. Nezletilí žáci ubytovaní na internátě mohou během týdne přespat mimo internát pouze
s písemným souhlasem rodičů. Tuto skutečnost oznámí včas, nejméně jeden den předem,
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vychovateli, který je povinen zhotovit zápis o noclehu žáka mimo internát. Plnoletí žáci tak
mohou učinit bez písemného souhlasu rodičů.
IV. Vychovatel ve službě může dle svého uvážení, zpravidla z organizačních důvodů, nedovolit žákovi
opustit internát.
V. Při odchodu a při příchodu se žák vždy hlásí vychovateli ve službě.
VI. Žák se vždy při odchodu zapisuje na k tomu určený list. Zde zapisuje: kam jde, čas odchodu,
předpokládaný čas návratu a zápis podepíše.
VII. Pokud žák odchází na internát v době nepřítomnosti vychovatele, seznámí s touto skutečností
některého pedagoga, případně ředitele školy. Pokud se žák nemůže z důvodu nemoci zúčastnit
vyučování, oznámí tuto skutečnost pedagogovi, který rozhodne, zda žák půjde k lékaři, nebo
pojede domů.
VIII. V případě nepřítomnosti vychovatele/ky je provoz internátu přerušen, vychovatelna je
zamčená, žáci mohou být na svých pokojích na vlastní zodpovědnost.
5. SLUŽBY
I. Všichni ubytovaní žáci se zúčastňují služeb na internátě.
II. Službu určuje po dohodě se žáky jeden z vychovatelů, rozpis služeb je vyvěšen na nástěnce.
III. Služba trvá vždy 1 týden, začíná v pondělí odpoledne a končí v neděli večer. Žáci, kteří mají
službu, odjíždějí v pátek poté, co uklidili kuchyňku.
Úkoly služby:
(a) Při odchodu do vyučování musí být kuchyňka uklizeny.
(b) Vidí-li služba, že jiný žák po sobě nechává nepořádek, upozorní ho, aby nepořádek po sobě
uklidil. Pokud žák nedbá, upozorní služba na tuto skutečnost vychovatele.
(c) Alespoň jedenkrát týdně (zpravidla ve čtvrtek) umýt důkladně mikrovlnou troubu, vařič
a také dle potřeby vyčistit rychlovarnou konvici.
(d) Jednou až dvakrát za měsíc (dle potřeby) odmrazit a vyčistit ledničku.
(e) Před večerkou uvést do pořádku všechny společné prostory (kuchyňku, umyvárny, chodby).
Pokud služba ví, kdo případný nepořádek způsobil, požádá dotyčného, aby si svůj nepořádek
uklidil.
(f) Pokud služba neplní své povinnosti, může vychovatel rozhodnout o vhodném výchovném
opatření, případně prodloužit dobu služby o další týden. Opakované a svévolné neplnění
služby může být hodnoceno stejným způsobem jako závažné porušení školního řádu –
internát – část (C) viz Úvodní ustanovení bod e, f.
6. ÚKLID
I. Všichni žáci se snaží udržovat ve všech prostorách internátu pořádek a čistotu, všechny papíry na
zemi, rozlité tekutiny, vysypané suroviny apod. po sobě ihned uklízejí, k dispozici jsou všechny
běžné úklidové prostředky (saponáty, mop, hadry, kbelík, koště, smetáček, lopatka apod.). Škody
na zařízení vzniklé svévolně či z nedbalosti budou hrazeny za to odpovědnými žáky.
II. Úklid pokojů
(a) Ve svých pokojích si žáci uklízejí průběžně sami. Uklízečka v pokojích žáků pravidelně myje
okna a o letních prázdninách provádí důkladný úklid podlahových krytin i nábytku.
(b) Žáci udržují ve svých pokojích pořádek. Před odchodem do vyučování musí mít ustláno a své
věci na svých místech.
III. Pravidelný úklid sociálního zařízení provádí uklízečka.
IV. Všechnu obuv mají žáci v šatní skříňce u tříd.
V. Není dovoleno na pokojích vylepovat plakáty či polepovat nábytek.
7. VYUŽÍVANÍ KUCHYŇSKÉHO KOUTU
I. Součástí internátu je kuchyňka. Kuchyňka je zařízena a lze ji používat k ohřívání pokrmů
(mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, vařič).
II. Kuchyňku je možné využívat maximálně do 22:30 hodin pro přípravu teplých pokrmů. Poté si
mohou žáci brát pouze studené jídlo z lednice.
III. V kuchyňce je nutné stále udržovat perfektní pořádek a čistotu.
IV. Nádobí po použití žáci hned umyjí, utřou a uklidí na své místo.
V. Ztráty, poškození a spotřebování materiálů v kuchyni hlásí žáci vychovateli ve službě. Na úhradě
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předmětů ztracených nebo poškozených z nedbalosti se podílejí všichni ubytovaní žáci.
VI. Při práci a pohybu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti práce:
(a) Všechny zapnuté elektrické přístroje musí být pod dozorem. Za provoz elektrického vařiče
v kuchyňce odpovídá vychovatel ve službě. Používat vařič mimo místo vyhrazené pro jeho
provoz v kuchyňce je zakázáno.
(b) Se všemi elektrickými přístroji zacházet dle návodů k použití.
(c) Při manipulaci s varnou konvicí či horkou tekutinou dávat pozor na opaření.
(d) Krájet pouze na prkýnku.
8. POVINNOSTI VYCHOVATELE
I. Po skončení pracovní doby zamyká všechny vchody do internátu.
II. Denní vychovatel(ka) předává hlášení o počtu přítomných žáků noční vychovatelce. Noční
vychovatelka musí vědět, kdy se mají žáci, kteří jsou na vycházce, vrátit.
III. Vychovatelka budí žáky podle individuální dohody s jednotlivými žáky.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
I. Školní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2018.
II. Školní řád pozbývá platnosti nabytím platnosti nového Školního řádu.
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