
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, 
Praha 5, Radlická 115 
 

Č. j. GOA/439/El/2020 
 

    Vnitřní řád internátu 
 

Úvodní ustanovení 
Provoz a vnitřní režim internátu se řídí platnými právními předpisy a Provozním řádem internátu. 
 

Ubytovaný má právo: 

- používat přidělenou místnost s příslušenstvím 
- požadovat základní vybavení přidělené místnosti a příslušenství, a výměnu ložního prádla 
- mít k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku 
- používat elektronické kompenzační a studijní pomůcky, vysoušeč vlasů a elektrický holicí 

strojek (všechny tyto elektrické spotřebiče musí mít platnou způsobilost potvrzenou revizní 
odbornou kontrolou, kterou si ubytovaný hradí sám)  

- využívat veškeré zařízení internátu určené pro ubytované 
- aktivně se podílet na životě v internátu 
- podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti ubytovaných 
- zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených 

internátem 
- hrát na hudební nástroj mimo studijní dobu a dobu nočního klidu 
- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v internátu skupinovým vychovatelům, 

vedoucí vychovatelce nebo ředitelce školy 
- přijímat návštěvy v době do 17:00 hodin 
- na 3 hodiny osobního volna; v době od 14:15 do 17:15 hodin smí opustit budovu internátu, 

přičemž je povinen ohlásit odchod službě na vychovatelně; v případě nezletilého ubytovaného 
se je osobní volno umožněno jen na základě písemné žádosti/svolení jeho zákonného zástupce  

- na individuální vycházku, jestliže nejsou k jeho chování připomínky a má-li dobré studijní 
výsledky;  v případě nezletilého ubytovaného je individuální vycházka umožněna jen na základě 
písemné žádosti/svolení jeho zákonného zástupce 

- délka vycházky se řídí věkem: 
 do 15 let – nejpozději do 20:00 h 
 do 16 let – nejpozději do 21:00 h 
 do 18 let – nejpozději do 22:00 h 
 nad 18 let – nejpozději do 23:00 h 
 v neděli – žáci mladší 18 let nejpozději do 20:00 h, žáci starší 18 let do 21:00 h 

- o vycházku do 23:00 žádají žáci vedoucí vychovatelku 
 

Ubytovaný je povinen: 

- dodržovat ustanovení Vnitřního řádu internátu, řídit se pokyny všech pedagogických 
pracovníků, zejména vedoucí vychovatelky a skupinových vychovatelů, a bez průtahů je plnit 

- dodržovat režim dne, noční klid a plánované povinné rozjezdy 
- po 23:00 hodině zhasnout světlo v pokoji a dodržovat klid na lůžku 
- ohlásit osobně a neprodleně službu konajícímu vychovateli: 

 příjezd na internát (obvykle neděle) a odjezd z internátu (obvykle pátek) 
 odchod na vycházku a příchod z vycházky 
 odchod na osobní volno a příchod z osobního volna  



 s dostatečným předstihem odjezd z internátu a předpokládaný návrat, pokud přijíždí nebo 
odjíždí je v jiný den, než je obvyklé 

- předložit předem písemný souhlas rodiče/zákonného zástupce nezletilého ubytovaného, 
odjíždí-li z internátu jinam než k rodičům nebo zákonným zástupcům 

- neprodleně se omluvit službě konajícímu zaměstnanci (telefonicky, v případě nepřítomnosti 
služby elektronickou poštou), nemůže-li se navrátit do internátu v nahlášený den a nahlášeném 
čase; v případě nezletilého ubytovaného omluvu provede jeho zákonný zástupce; omluvu je 
třeba zajistit nejpozději do 22. hodiny příslušného dne 

- oznámit bez prodlení službu konajícímu vychovateli úraz, onemocnění, užívání léků 
předepsaných lékařem a jiné závažné skutečnosti týkající se jeho zdravotního stavu  

- v případě onemocnění vyžadujícího klid na lůžku je ubytovaný povinen odjet do místa svého 
bydliště, nebude mu umožněno léčit se v internátu; tato skutečnost bude oznámena 
zákonnému zástupci ubytovaného 

- u používaných elektrických spotřebičů mít platné potvrzení o funkční způsobilosti od 
oprávněného revizního kontrolora 

- ubytovaný je povinen sám pečovat o cenné předměty, které jsou v jeho vlastnictví nebo jimiž 
disponuje (kompenzační elektronické pomůcky, elektrické spotřebiče, mobilní telefony apod.) 
a které nezbytně potřebuje mít v internátu; ubytovanému je doporučeno se pro případ ztráty 
nebo odcizení pojistit (v případě nezletilého ubytovaného pojištění sjednává jeho zákonný 
zástupce); ubytovaný (v případě nezletilého ubytovaného rovněž jeho zákonný zástupce) bere 
na vědomí, že škola za výše uvedené věci, které nejsou v jejím majetku, nenese žádnou 
odpovědnost 

- šetřit zařízení internátu, neplýtvat elektrickou energií a vodou 
- být vhodně, slušně a bez výstřednosti oblečen a upraven, přezouvat se do domácí obuvi 

v prostorách k tomu určených, udržovat čistotu a pořádek svých věcí, svého pokoje (pravidelný 
úklid) a dalších prostor internátu (klubovna, studovna, hudebna, kuchyňky aj.) 

- zachovávat pravidla dobrých mezilidských vztahů, být ukázněný, vystupovat vždy tak, aby 
reprezentoval dobře školu i internát 

- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících a protipožární, 
hygienické a bezpečnostní předpisy 

- hlásit okamžitě závady zjištěné u zařízení a inventáře pokoje, buňky a jiných prostor internátu, 
odcizení nebo ztrátu školního, internátního i osobního majetku službu konajícímu zaměstnanci; 
v případě ztráty nebo úmyslného poškození majetku a zařízení internátu uhradit vzniklou 
škodu v plné výši 

- na konci školního roku uvolnit a vyklidit přidělené prostory a zařízení internátu  
 

Ubytovaným není dovoleno: 

- opustit internát bez vědomí vychovatele konajícího službu 
- kouření, a dále držení, nošení, distribuce a užívání návykových látek včetně alkoholu 
- držení a přechovávání zbraní jakéhokoli typu a druhu, chemikálií, výbušnin, zdraví škodlivých a 

jiných nebezpečných předmětů a látek 
- držení a přechovávávní předmětů propagující užívání návykových látek, rasovou a národnostní 

nesnášenlivost, terorismus a extrémistická hnutí 
- zneužívat moderní komunikační prostředky k ponižování, zesměšňování a agresi  
- uplatňovat hrubost, agresivitu a šikanování a další formy fyzického a psychického násilí 
- přechovávat v internátu finanční hotovost vyšší než nezbytně nutnou na běžné výdaje, šperky a 

další cenné předměty (s výjimkou tyflopedických pomůcek), které neslouží potřebám 
vzdělávání 

- v době nočního klidu pobývat na jiném patře, než je ubytován, s výjimkou tísňových případů 
(např. náhlá nevolnost, onemocnění, přivolání noční služby, pomoci apod.) 



- donášet do budovy internátu jídlo z jídelny, s výjimkou individuálních případů 
- v souladu s hygienickými předpisy není dovoleno v prostorách internátu skladovat prošlé, 

zkažené a jiným způsobem znehodnocené potraviny a službu konající vychovatel má právo tyto 
potraviny či jiné znečistěné, zapáchající předměty neprodleně odstranit mimo prostory 
internátu, případně zlikvidovat  

- pobyt mimo internát po určené hodině 
- vzájemné návštěvy na pokojích po večerce 
- zasahování do instalace jakéhokoli druhu 
- donášení nebo přivádění jiných zvířat než vodících psů do internátu  
- svévolné přemisťování inventáře internátu a vylepování různých hesel a nálepek, výstřižků a 

fotografií na nábytku, dveřích a stěnách 
 

Výchovná opatření: 

- za vzorné chování, vzorné plnění povinností, významný projev aktivity, statečný čin nebo 
mimořádné zásluhy ve prospěch skupiny, může být ubytovanému udělena: 
 pochvala vedoucí vychovatelky 
 pochvala ředitelky školy 
 povolení mimořádné vycházky 
 jiné ocenění (např. věcný dar) 

- při špatném chování, neplnění povinností, zhoršeném studiu nebo proviní-li se ubytovaný proti 
vnitřnímu řádu internátu, budou mu podle závažnosti a frekvence přestupků uložena některá 
z těchto výchovných opatření: 
 krácení individuálních vycházek 
 důtka vedoucí vychovatelky 
 důtka ředitelky školy 
 podmíněné vyloučení z ubytování v internátu 
 vyloučení z ubytování v internátu 

- o závažném porušení Vnitřního řádu internátu jsou informováni zákonní zástupci nezletilého 
ubytovaného/rodiče zletilého ubytovaného 

 

Další ustanovení: 

- pobyt vodících psů v internátu upravuje vnitřní předpis 
- škola má zpracovaný Školní preventivní program 
- termíny plateb, zánik práva ubytování v internátu a jiná ustanovení obsahuje dohoda 

o ubytování uzavřená mezi školou a ubytovaným/zákonným zástupcem nezletilého 
ubytovaného 
 

V Praze 27. srpna 2020 
 
 
Mgr. Klára Eliášková, v. r. 
ředitelka školy 
 
Pedagogická rada školy projednala a schválila nové znění Vnitřního řádu internátu na svém 
zasedání 27. srpna 2020. 

Školská rada projednala a schválila nové znění Vnitřního řádu internátu na svém zasedání 
31. 8. 2020. 


