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Provozní řád a vnitřní řád internátu je vyhotoven v souladu s: 

• Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání 

• Vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

• Zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

• Zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

• Bezpečnostními, protipožárními a hygienickými předpisy 

• Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

• Pracovním řádem zaměstnanců 

 

 

I. Údaje o zařízení 

 

Název zařízení: Internát při Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole 

pro zrakově postižené 

Typ zařízení:  internát při střední škole pro zrakově postižené 

Adresa:  Radlická 591/115, 158 00  Praha 5 

Telefon:  251 61 08 92, 235 52 12 14 

E-mail:  internat@goapraha.cz, goa@goapraha.cz  

Webové stránky: http://goapraha.cz  

IČO:    61386901 

Ředitel:  PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. 

Odpovědná osoba: Mgr. Jana Haňová 

Kapacita: 69 míst (internát je přizpůsoben potřebám žáků se zrakovým 

postižením) 

Provoz zařízení: v době pracovního týdne (od neděle od 14:00 do pátku do 15:00) 

Jiné aktivity: v rámci vedlejší činnosti je v období prázdnin ubytování poskytováno 

pro akci pořádanou organizací EXOD (učitelé) či jiné ubytování. 

 

 

Internát je budova o třech patrech umístěná v areálu Hotelové školy Radlická. Ubytování 

buňkového typu I. kategorie sestává ze dvou dvoulůžkových pokojů, společné předsíně 

vybavené skříní, ledničkou a rychlovarnou konvicí a společného sociálního zařízení. 

V prostorách internátu byly vytvořeny tři jednolůžkové pokoje uzpůsobené pro ubytování 

žáků s vodícími psy. 

K vybavení internátu dále patří plně vybavená cvičná kuchyně, dvě malé kuchyňky sloužící 

k ohřátí pokrmu, klubovna s televizí, studovna se stolními počítači, tiskárnou a skenerem a 
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hudebna. Pro žáky je k dispozici také sportovní místnost vybavená posilovacími stroji a 

stolním tenisem. V samostatné místnosti je umístěn stůl na showdown. 

Internát prošel v období let 2020 - 2022 rozsáhlou rekonstrukcí. Mimo jiné byly vybudovány 

nové koupelny a toalety, položeny nové podlahové krytiny v předsíních, bylo zrenovováno 

osvětlení chodeb a pokojů, proběhla oprava elektrického vedení, uskutečnila se kompletní 

rekonstrukce cvičné kuchyně i malých kuchyní. 

 

 

II. Provoz internátu 

 

Provoz internátu je zajištěn od neděle 15 hodin do pátku 15 hodin. Mimo provozní dobu je 

internát uzamčen. 

Internát je v provozu během školního roku, mimo víkendů a prázdnin. Žák je povinen vyklidit 

pokoj během všech školních prázdnin.  

Vychází-li státní svátek nebo je-li vyhlášeno ředitelské volno na den uprostřed týdne, je 

zajištěn provoz internátu i v tento den.  

V době vyučování od 8:45 do 11:45 je zajištěna služba na vychovatelně, žáci se zde v tuto 

dobu mohou zdržovat jen ve výjimečných případech. 

 

 

III. Ubytování v internátu 

 

O umístění žáka do internátu rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky podané zletilým 

žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Na ubytování není právní nárok, při 

umísťování žáka přihlíží ředitelka školy ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní 

obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Zletilý 

žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka podává přihlášku na každý školní rok.  

Na základě přihlášky je následně vyhotovena dohoda o ubytování. 

Výše úhrady za ubytování a služby s ním spojené je stanovena dle vyhlášky č. 108/2005 Sb. o 

školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Tato částka je placená bezhotovostní 

platbou na účet školy a je splatná vždy do 7. dne příslušného měsíce. Při platbách žák nebo 

zákonný zástupce hradící platbu používá přidělený variabilní symbol.  

 

V případě mimořádného využití internátu pro ubytování jiných osob v sobotu a v neděli a o 

prázdninách je žák povinen uvolnit pokoj. Musí mu být umožněno uložení osobních věcí s 

uzamčením. 

 

Právo ubytování v internátu zaniká: 

- uplynutím doby, na kterou je ubytování sjednáno 

- písemnou žádostí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žáka samotného, pokud 

je zletilý; o ukončení ubytování v internátu školy doručenou škole 

- pokud žákovi bylo ukončeno ubytování v internátu školy pro porušování Vnitřního 

řádu internátu 

- pokud žák přestal být žákem výše uvedené školy 

- pokud zákonný zástupce žáka nebo žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s ubytováním po dobu jednoho měsíce 

- pokud bylo žákovi povoleno přerušení studia  

 

 

 



IV. Režim stravování včetně pitného režimu 

 

Stravování žáků je zajištěno soukromým stravovacím zařízením, jež je umístěno ve 

stejném areálu jako škola a internát. 

Žáci mají možnost objednat si buď pouze obědy, nebo celodenní menu, které zahrnuje 

snídani, oběd a večeři. Součástí každého jídla je i nápoj. 

Podrobnější informace o režimu stravování jsou stanoveny ve Vnitřním řádu jídelny. 

 

Doba vyhrazená k výdeji jídla: 

Snídaně  07:15 až 07:45 

Oběd  12:00 až 14:15 

Večeře  17:00 až 17:30 

 

Žáci si mohou koupit jídlo a pití v bufetu, který rovněž provozuje soukromé zařízení školního 

stravování. Další možnost nákupu potravin mají žáci v nákupním centru, které sídlí vedle 

areálu školy.  

Pitný režim si žáci zajišťují sami podle osobní potřeby. V internátu je pitná voda a k vybavení 

pokojů patří chladničky, kam si mohou žáci potraviny a nápoje uskladnit, a varné konvice na 

přípravu teplých nápojů. 

 

 

V. Podmínky pohybové výchovy 

 

Pro pohybovou výchovu je využívána jak tělocvična, tak i hřiště v areálu školy. V prostorách 

internátu je zařízena malá posilovna se stolem na stolní tenis, v samostatné místnosti je 

umístěn stůl na showdown. 

V rámci výchovně vzdělávacích aktivit jsou pravidelně organizovány sportovní činnosti – 

míčové hry, goalball, showdown, plavání, běhání apod. 

 

 

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla  

 

Sklad prádla je umístěn v přízemí budovy internátu. Čisté prádlo je uloženo ve skříních 

ve skladu prádla. 

Ložní prádlo je vyměňováno jednou za dva týdny, v případě potřeby ihned. Ručníky mají žáci 

vlastní. Praní prádla zajišťuje na základě smlouvy prádelna v areálu školy, kam je použité 

prádlo okamžitě expedováno. 

Výměna ložního prádla je žákům oznámena vychovateli ústně, písemně je informace 

vyvěšena na prosklených dveřích ve všech patrech internátu. 

 

 

VII. Práva a povinnosti ubytovaných žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

a) Ubytovaný má právo: 

• používat přidělenou místnost s příslušenstvím, požadovat 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 společné zařízení internátu určené pro ubytované 



• účastnit se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených 

internátem 

• aktivně se podílet na životě v internátu, podílet se na organizaci kulturní, společenské 

a sportovní činnosti ubytovaných 

• hrát na hudební nástroj mimo studijní dobu a dobu nočního klidu 

• navštěvovat i mimo dobu osobního volna zájmové útvary organizované jinými 

institucemi 

• 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, návštěvy rodičů či zákonných zástupců dle 

potřeby 

 

b) Ubytovaný je povinen: 

• dodržovat ustanovení tohoto vnitřního řádu internátu, řídit se pokyny všech 

pedagogických pracovníků, a bez průtahů je plnit 

• dodržovat režim dne, noční klid a plánované povinné rozjezdy 

• ohlásit osobně a neprodleně službu konajícímu vychovateli: 

příjezd na internát (obvykle neděle) a odjezd z internátu (obvykle pátek) 

odchod na osobní volno a příchod z osobního volna  

odchod na vycházku a příchod z vycházky 

s dostatečným předstihem odjezd z internátu a předpokládaný návrat, pokud 

přijíždí nebo odjíždí je v jiný den, než je obvyklé 

• 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 20. hodiny 

příslušného dne 

• hlásit veškeré změny adresy, telefonických kontaktů (i zákonných zástupců), zdravotní 

pojišťovny apod. 

• 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 se na nezbytně 

nutnou dobu izolovat na tomu určené pokoji, a při nejbližší možné příležitosti odjet do 

místa svého bydliště; tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci 

ubytovaného 

• u používaných elektrických spotřebičů mít platné potvrzení o funkční způsobilosti od 

oprávněného revizního kontrolora, při opuštění pokoje je povinen elektrospotřebiče 

odpojit z elektrické sítě 

• 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 

• připravovat se svědomitě na vyučování, dodržovat klid během povinné studijní doby 

• dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících a 

protipožární, hygienické a bezpečnostní předpisy 

• zamykat pokoj v době nepřítomnosti, při odchodu odevzdat klíč na vychovatelně 

• hlásit okamžitě závady zjištěné u zařízení a inventáře pokoje, buňky a jiných prostor 

internátu, odcizení nebo ztrátu školního, internátního i osobního majetku službu 

konajícímu vychovateli; 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  

 

c) Práva a povinnosti zákonného zástupce žáka: 

• zákonný zástupce má právo na informace o chování a změnách zdravotního stavu žáka 

• má právo navštěvovat žáka 

• má právo seznámit se s předpisy internátu 

• má povinnost včasného omlouvání žáka z internátu 

• má povinnost včasného odhlašování stravy 

• má povinnost hlášení závažných indispozicí zdravotního stavu 

• zákonní zástupci komunikují s vychovatelem prostřednictvím telefonicky nebo e-

mailů 

 

d) Ubytovaným není dovoleno: 

• opustit internát bez vědomí vychovatele konajícího službu 

• kouření ve všech prostorách internátu a v celém areálu školy, dále držení, nošení, 

distribuce a užívání návykových látek včetně alkoholu 

• pobývat v internátu pod vlivem alkoholu a návykových látek 

• držení a přechovávání zbraní jakéhokoli typu a druhu, chemikálií, výbušnin, zdraví 

škodlivých a jiných nebezpečných předmětů a látek 

• držení a přechovávání 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 

• vyklánět se z okna, sezení v okně a vyhazování odpadků oknem 

• 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  

• 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 



VIII. Režim dne 

 

6:45 budíček pro všechny žáky 

6:45 – 7:00 osobní hygiena, úklid, hlášení nemoci 

7:15 snídaně 

7:30 – 7:45 odchod do školy 

12:00 – 14:15 oběd 

14:15 – 17:15 osobní volno 

16:30 – 18:30 výchovně vzdělávací a zájmová činnost 

17:00 – 17:30 večeře 

18:30 – 20:00 povinná studijní doba 

20:00 – 21:30 individuální vzdělávací a zájmová činnost, vycházka 

21:30 – 22:00 osobní hygiena 

22:00 – 22:30 večerka 

23:00 noční klid 

  

Budíček – žáci jsou buzeni vychovatelem. Vlastní vstávání a ranní režim si přizpůsobí svým 

zvyklostem a potřebě času pro splnění svých povinností. Před odchodem do školy upraví 

lůžko a uklidí pokoj. 

 

Osobní volno – žáci mají právo 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  

 

Výchovně vzdělávací činnosti v režimu dne – všechny výchovně vzdělávací činnosti 

organizované internátem jsou založeny na principech dobrovolnosti, zájmu a vlastní aktivity 

žáků a vedou k prevenci rizikového chování. Délka trvání se mění s ohledem na časovou 

náročnost, může zasahovat do osobního volna žáků i do povinné studijní doby. 

 

Povinná studijní doba – v této době musí být v celé budově klid, není dovoleno hrát na 

hudební nástroje, používat rádio a přehrávač.  

 

Vycházky – slouží k rekreaci a vyřizování soukromých záležitostí. Délka vycházek se řídí 

věkem, chováním, hodnocením pořádku a studijními výsledky. V případě nezletilého 

ubytovaného je individuální vycházka umožněna jen na základě písemné žádosti/svolení jeho 

zákonného zástupce 

Délka vycházky dle věku: 

▪ 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 (o vycházku do 23:00 žádají žáci vedoucí 

vychovatelku) 

Žáci vracející se z vycházky po večerce nesmějí rušit noční klid a své spolubydlící. 
 

Noční klid – po 23. hodině musí být v celé budově klid. Světla na pokojích musí být zhasnutá a 

žáci musí dodržovat klid na lůžku.  

 

 

 



IX. Výchovná opatření 

 

a) za vzorné chování, vzorné plnění povinností, významný projev aktivity, statečný čin nebo 

mimořádné zásluhy ve prospěch ubytovaných žáků, může být ubytovanému udělena:  

▪ pochvala ředitelky školy – za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní 

iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci 

▪ jiné ocenění (např. věcný dar) - uděluje ředitelka školy ve smyslu individuálních 

okolností na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě jiného podnětu za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 

nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

 

b) při provinění se proti provoznímu řádu a vnitřnímu řádu internátu, budou žákovi podle 

závažnosti a frekvence přestupků uložena některá z těchto výchovných opatření: 

▪ důtka ředitelky školy – za opakované zaviněné porušení provozního řádu a vnitřního 

řádu ze strany ubytovaného žáka  

▪ podmíněné vyloučení z ubytování v internátu – v případě závažného zaviněného 

porušení provozního řádu a vnitřního řádu ze strany ubytovaného žáka.  

▪ vyloučení z ubytování v internátu – v případě zvláště závažného zaviněného porušení 

provozního řádu a vnitřního řádu ze strany ubytovaného žáka 

 

O opakovaném a závažném zaviněném porušení provoznímu řádu a vnitřnímu řádu internátu 

je písemně informován žák v případě nezletilosti jeho zákonní zástupci, dokument je uložen 

také ve spisu žáka. 

  

Žák, jemuž bylo ukončeno ubytování, může být ubytován v internátu po dobu nezbytně 

nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne 

stanoveného pro ukončení ubytování. Náhradní ubytování zajišťuje žákovi zákonný zástupce 

nebo žák sám, pokud je zletilý. Pokud se žák dopustí v době nezbytně nutné k zajištění 

náhradního ubytování dalšího přestupku, pobyt v internátu mu končí okamžitě. 

 

 

X. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Internát poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Při zahájení školního roku jsou žáci prokazatelně proškoleni o zásadách bezpečnosti práce a 

požární ochrany v areálu internátu a též o způsobu chování ve společných prostorách. 

Při aktivitách pořádaných internátem jsou žáci povinni řídit se pokyny vychovatele, kterému 

nahlásí případné problémy související s bezpečností práce a požární ochranou. 

Internát vede vlastní knihu úrazů, bezprostředně o nich informuje vedení školy. 

Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana je upravena dalšími vnitřními předpisy. 

 

 

XI. Další předpisy a dokumenty 

 

Pobyt vodících psů v internátu upravuje vnitřní předpis. 

Další ustanovení obsahuje dohoda o ubytování uzavřená mezi školou a ubytovaným nebo 

zákonným zástupcem nezletilého ubytovaného 

 

 

 



XII. Závěrečné ustanovení 

 

Znalost provozního řádu a vnitřního řádu internátu je povinností každého žáka.  Žák je 

povinen se jím důsledně řídit, neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka neomlouvá  

Žák stvrzuje svým podpisem v deníku výchovné skupiny seznámení se s ustanovením 

provozního řádu a vnitřního řádu internátu na začátku každého školního roku, případně 

bezprostředně po svém nástupu. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2021 

 

 

 

Klára Eliášková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidla ukládání kázeňských opatření 
 

Tento dokument je přílohou Provozního řádu a vnitřního řádu internátu a slouží jako podklad 

pro rozhodování o udělování kázeňských opatřeních.  

 

Opakované zaviněné přestupky – udělena důtka ředitelky školy  

a) opakované netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků, 

b) opakované způsobování škod (úmyslně nebo z nedbalosti) na majetku internátu nebo na 

majetku jiné osoby,  

c) opakované ohrožení zdraví či života, a to vlastního i života nebo zdraví ostatních 

ubytovaných nebo dalších osob (vyhazování předmětů z oken, vyklánění z oken) 

d) opakované pozdní návraty z vycházky a ze školy o dobu delší než 60 minut, 

e) opakované porušování nočního klidu  

f) opakované návštěvy na pokojích po večerce 

g) opakovaný odchod z domova mládeže bez vědomí vychovatele 

 

Závažné zaviněné přestupky – podmínečné vyloučení z internátu 

a) závažné a opakované uvedení vychovatele v omyl – např. záškoláctví, nepovolené nebo 

neoznámené opuštění areálu školy 

b) hrubé, vulgární, anebo nepřiměřené chování vůči jiné osobě,  

c) kouření v prostorách internátu a v areálu školy, dále držení a užívání návykových látek 

včetně alkoholu 

d) příchod do internátu pod vlivem alkoholu či návykové látky,  

e) opakované pozdní návrat z vycházky a ze školy o dobu delší než 90 minut, 

 

Velmi závažné přestupky – vyloučení z domova mládeže 

a) krádež, loupež, šikana, vydírání,  

b) ublížení na zdraví nebo ohrožení zdraví druhého nebo jiné závažné delikty (napadení 

spolubydlícího, pedagogického pracovníka nebo zaměstnance školy),  

c) opakované kouření v prostorách internátu a v areálu školy, držení, nošení, distribuce a 

užívání návykových látek včetně alkoholu  

d) opakovaný příchod do internátu pod vlivem alkoholu či návykové látky,  

e) hrubé chování, slovní a fyzické útoky proti vychovateli, 

f) porušení zákazu držení zbraní a jiných život či zdraví ohrožujících předmětů. 

 

 


