VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Vnitřní řád internátu je vydáván v souladu s § 30, 31, 121 a 123 zákona č. 561/2004 Sb.
Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb. O
školských výchovných a ubytovacích zařízeních §1, 6 až 9 tento organizační řád internátu, který
je závaznou formou pro zajišťování výchovné práce dětí a žáků ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22.
2. Vnitřní řád internátu je platný pro součást internátu právnické osoby Základní škola Třebíč,
Cyrilometodějská 22. Ustanovení vnitřního řádu internátu platí i při účasti na akcích
organizovaných internátem mimo areál organizace.
3. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména
zákonu č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
4. Internát je určen pro ubytování 15 dětí a žáků.
5. Děti a žáci jsou rozděleni podle pohlaví.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, PRAVDILA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY,
ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
A. PRÁVA ŽÁKŮ
1. Žáci na internátě mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.
2. Žáci na internátě mají právo
A, na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a svobodu projevu,
B, na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných
internátem.
C, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a
stupni vývoje; vyjádření svého názoru je nutno provést přiměřenou formou, která neodporuje
zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
3. Práva uvedená v odstavci 2 A) a C) mají také zákonní zástupci žáků.
4. Žáci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy.
Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu
výchovy žáka v rodině.
5. Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují
jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí
jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.
6. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém
životním prostředí.
7. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo
psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před rizikovými projevy chování a všemi
druhy toxikomanií.

B. POVINNOSTI ŽÁKŮ
1. Žáci na internátě dodržují pravidla kulturního chování.
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2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
3. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky a dalších oprávněných osob.
4. Do internátu žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní
výchovu dětí a předměty nesouvisející s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu způsobenou
poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do internátu bezdůvodně přineseny. Zjistí-li
žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.
5. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu internátu odevzdá nálezce vychovatelce.
C. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky.
2. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci internátu u
vychovatelek nebo u ředitele školy.
D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený na internátě docházel řádně do
školy nebo školského zařízení.
2. Zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka na internátě.
3. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh zájmového vzdělávání.
E. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A
PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu
internátu, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné
a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
3. Žák zdraví v budově a na akcích internátu pracovníky školy srozumitelným pozdravem.
Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM INTERNÁTU
A. ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO INTERNÁTU
1. Internát je určen pro žáky ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22.
2. O zařazení dětí na internát rozhoduje ředitel školy na základě požadavku rodičů, případně
na základě požadavku odpovědných institucí.
3. Přihlášku podává zákonný zástupce na každý školní rok.
4. Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce dítěte o umístění nebo neumístění do
internátu.
5. Ředitel může ukončit pobyt žáka z těchto důvodů: požádáním zákonného zástupce, neplatíli zákonný zástupce stanovenou úplatu za ubytování, při odchodu žáka ze školy, a když žák
ohrožuje ostatní žáky či personál.
6. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do internátu zajišťuje
vychovatelka.
B. PROVOZNÍ PODMÍNKY INTERNÁTU
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1. Provoz internátu je zajištěn v době, kdy probíhá vyučování ve škole / mimo prázdnin, svátků
a ředitelského volna/.
2. Provozní doba internátu je: pondělí od 7:00 hodin do pátku 15:00 hodin.
3. Do internátu žáci nastupují v den zahájení školního roku a provoz je ukončen v den ukončení
školního roku.
C. VNITŘNÍ REŽIM INTERNÁTU
1. Internát realizuje zájmové vzdělávání zejména těmito formami.
A) příležitostnou výchovnou vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností,
B) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
C, využitím otevřené nabídky spontánních činností.
2. Internát umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
3. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští internát.
4. Na internátě se žák řídí pokyny vychovatelky a vnitřním řádem internátu.
5. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost internátu, může být rozhodnutím
ředitele z internátu vyloučen.
6. Dítě je z internátu vydáno pouze zákonnému zástupci nebo jím určené osobě.
7. V případě nevyzvednutí žáka do stanovené doby jsou telefonicky kontaktování zákonní
zástupci žáka a informováno vedení školy. Pokud není dítě vyzvednuto ani poté, je
kontaktována policie.

IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED RIZIKOVÝMI
PROJEVY CHOVÁNÍ A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO
NÁSILÍ
A. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ
1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních
osob.
2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na internátě je zajištěna po celou dobu provozu internátu,
zodpovědnost za děti mají zakotvenou ve svých pracovních náplních vychovatelka internátu a
asistenti pedagoga.
3. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a
hygieny.
4. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.
5. Do internátu žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.
6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností internátu, okamžitě hlásí
vychovatelce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí vychovatelce, která poskytne
potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport
nemocného dítěte – vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

B. OCHRANA PŘED RIZIKOVÝMI PROJEVY CHOVÁNÍ A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,
NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
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1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety,
drogy) v areálu internátu. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.
2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách internátu
a při akcích internátu přísně zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu
žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

V. OCHRANA MAJETKU ŠKOLY
1. Po dobu žáka na internátu zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby žáci zacházeli šetrně
s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami a nepoškozovali ostatní majetek
internátu.
2. Žáci mají právo používat zařízení internátu, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti
s činností internátu. Jsou povinni se řídit pokyny vychovatelky a asistentů pedagoga nebo
jiných zaměstnanců internátu.
3. Žáci i zaměstnanci internátu udržují vnitřní i okolní prostory internátu v čistotě a pořádku,
chrání majetek internátu před poškozením.
4. V cizích učebnách zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.
5. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce.
6. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný
zástupce žáka v plné výši uhradit.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Platnost vnitřního řádu internátu začíná s účinností od 01. 09. 2017 na dobu neurčitou.

V Třebíči dne 01. 09. 2017

………………………………………………………
Ředitel školy

S VNITŘNÍM ŘÁDEM INTERNÁTU BYLI SEZNÁMENI NÍŽE PODEPSANÍ
ZAMĚSTNANCI
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JMÉNO

PŘÍJMENÍ

PODPIS
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