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1. Identifikační údaje  
 

Název zařízení:  Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice,  

     příspěvková organizace 

 

Adresa:   Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice 

Telefon zařízení:  553 663 004, ředitel zařízení: 553 663 016 

E-mail:   skola@ddheraltice.cz 

Webové stránky: www.ddheraltice.cz 

ID datové schránky: p3mfsmf 

IČ:    47813571 

Ředitel zařízení: Mgr. Tomáš Široký 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. Října 117, 702 18, Ostrava, IČ: 70890692  

 

Školské zařízení sdružuje: 

Střední školu kapacita: 75 žáků, cílová: 159 žáků IZO: 108 035 905 

Dětský domov kapacita: 48 lůžek, cílová: 48 lůžek IZO: 150 070 411 

Internát kapacita: 20 lůžek, cílová: 20 lůžek IZO: 108 035 794 

Školní jídelnu kapacita: neuvádí se IZO: 102 932 964 

 

Název zařízení: Internát 

Adresa školského zařízení: Opavská 1, Velké Heraltice 747 75 

IČO: 47813571 

Zástupce ředitele pro DD: Mgr. Lucie Škarpová 

Tel: 553 663 004, 777 760 131 

Email: skola@ddheraltice.cz     lucie.skarpova@ddheraltice.cz  

 

Platnost dokumentu od: 1. září 2021 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola@ddheraltice.cz
http://www.ddheraltice.cz/
mailto:skola@ddheraltice.cz
mailto:lucie.skarpova@ddheraltice.cz
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 2.      Charakteristika školského zařízení  

Internát je mimoškolní ubytovací a výchovné zařízení sloužící žákům k ubytování, stravování a 

zajištění výchovně – pedagogické péče během školního roku. 

Je v provozu během školního roku mimo víkendů, prázdnin a státem uznávaných svátků. Změnu 

provozní doby povoluje ředitel školy.  

Ubytování se poskytuje žákům zásadně na dobu jednoho školního roku, a to na základě platné 

přihlášky.  

Během školního roku ukončí ředitel školy žákovi umístění ve školním zařízení pokud: 

a) o to požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák,   

b) zákonný zástupce nebo žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním po 

dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů,  

c) žák přestal být žákem školy, 

d) žákovi bylo povoleno přerušit studium, 

e) žákovi bylo ukončeno ubytování pro porušování vnitřního řádu Internátu. 

 

Poloha: Internát se nachází v areálu zámku, je součástí dětského domova, ale s vlastním 

vybavením, pokoji a kulturní místností. 

 

Školské služby: Internát poskytuje ubytování a stravování pro žáky vlastní školy. Součástí 

ubytování je výchova a vzdělávání, které vedou k plnohodnotnému využívání volného času 

podporou volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání. 

 

Ubytování: Kapacita Internátu je 20 lůžek. Pokoje jsou umístěny v prvním patře a v přízemí. Žáci 

jsou ubytování ve dvou, tří a šestilůžkových pokojích, mají v prostorách internátu sociální zařízení, 

společenský kout, kuchyňku – vybavenou sporákem, ledničkou, varnou konvicí a nádobím. 

 

Stravování: Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně s vlastním stravovacím zařízením 

v prostorách zámku.  

 

Organizace Internátu: Internát organizuje zejména přípravu na vyučování a nabízí žákům 

volnočasové aktivity. Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví. Základní jednotkou 

výchovně vzdělávací činnosti na internátě je výchovná skupina. Tuto skupinu vede 1 vychovatel.  
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Počet žáků ve skupině je dán aktuálním počtem zapsaných žáků k ubytování vždy k začátku 

školního roku. Noční služby zabezpečují pracovníci sociálních služeb nočního dozoru a ostatních 

pomocných prací, kteří jsou součástí DD.  

Provoz internátu je zajištěn od pondělí 7,00 hod. do pátku 15.00 hod. 

 

V době mimo vyučování mají ubytovaní možnost sportovního a kulturního vyžití. Internát, který je 

součástí DD, je vybaven k využívání volného času (kulečník, tělocvična, posilovna, stolní tenis, 

kuchyňka s televizní místností a internetem atd.) a vytváří přirozené zázemí pro potřeby 

ubytovaných. 
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3. Práva a povinnosti 
 

  Práva ubytovaných: 

 Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení internátu určeného 

ubytovaným, 

 podílet se na organizaci života žáků v internátě a účastnit se akcí pořádaných internátem, 

 podávat připomínky ke všem otázkám života internátu, vedoucímu vychovateli nebo 

skupinovému vychovateli, 

 odjíždět na dny pracovního volna a klidu k rodičům, 

 odjíždět i jinam během týdne, avšak u nezletilých žáků pouze s předběžným písemným 

nebo telefonickým souhlasem zákonného zástupce, u zletilých žáků s předběžným 

oznámením daného žáka o mimořádném odjezdu z internátu, 

 požádat příslušného vychovatele konajícího službu o vycházku (do 18 let návrat do 19.30 

hod., nad 18 let do 20.30 hod.) z důvodu individuální zájmové činnosti, sportovních, 

kulturních, společenských a školních akcí, 

 přijímat se souhlasem vychovatele návštěvy v návštěvní místnosti do 19.30 hod., 

 vyžadovat klid na internátu v době studijního klidu a po večerce, 

 požádat o prodloužení studijní doby po večerce na studovně vychovatele, 

 hlásit vychovateli případné poranění v době ubytování v internátu. 

 

Povinnosti ubytovaných: 

 Dodržovat vnitřní řád internátu a řídit se pokyny zaměstnanců zařízení, 

 svědomitě se připravovat do vyučování a dodržovat klid ve studijní době, 

 udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji, společných prostorách a 

venkovním areálu zařízení, denně uklízet pokoj, 

 dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy, 
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 používat elektrospotřebiče ve vybavení internátu (žehlička, fén, stolní lampa), vlastní                                                

elektrické spotřebiče jen na základě revize provedené pracovníkem školy k tomu určeným, 

 šetřit zařízení internátu, elektrickou energií, vodu, 

 dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, chodit přiměřeně a čistě oblečen, 

 potraviny ukládat pouze v ledničce internátu, ledničku vyklízet vždy před odjezdem domů, 

 oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění v zařízení, 

 přicházet do internátu bez známek požití alkoholu a návykových látek, 

  po příchodu do internátu se neprodleně nahlásit vychovateli, při podezření na požití 

alkoholu nebo návykové látky se informují zákonní zástupci žáka či studenta, 

 nepřinášet do internátu cenné předměty a vyšší částky peněz (pokud se tomu nelze vyhnout, 

pak jsou žáci povinni uložit cennosti v kanceláři vychovatele), 

 výzdobu na pokojích musí projednat s vychovatelem a umístit ji na vyhrazeném místě 

(zásadně nesmí být neestetická, propagovat fašismus, rasismus a další nedemokratické 

ideje, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky, kouření, alkohol, pornografii, násilí atd.). 

 odevzdávat mobilní telefon, tablet, notebook vychovateli a to v době přípravy do školy 

14:30 – 16:30 h. a v době respektování nočního klidu 20:45 – 06:00 h. 

V Internátě je zakázáno: 

 svévolně poškozovat zařízení a zasahovat do elektroinstalací a ostatních síti, 

  požívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky, kouřit, 

  přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a 

výbušninami, 

 hrát hazardní hry, 

 opouštět zařízení bez svolení vychovatele, 
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 přemisťovat inventář bez vědomí vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo 

místa k tomu určená, 

 provádět opravy elektrických věcí (pojistky, vypínače, zásuvky, výměna žárovek), 

 navštěvovat se na pokojích dívky – chlapci a naopak, 

 přechovávat zvířata, 

 používání jízdních kol a motorových vozidel, výjimku mohou dohodnout rodiče zletilého 

žáka s ředitelem zařízení (v případě souhlasu rodičů přebírá zodpovědnost za přepravované 

osoby v dopravním prostředku řidič) 

 v době studijního klidu a po večerce nepoužívat radiopřijímače a jinak rušící elektroniku. 

 

Opatření ve výchově 

Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný nebo mimořádně 

záslužný čin ve prospěch jednotlivce či kolektivu, může být žákovi/studentovi udělena pochvala 

nebo jiné ocenění. 

Individuální ústní pochvala vychovatele:  

 ústní pochvala vychovatele před výchovnou skupinou, 

 jiná, vyšší ocenění ředitele školy. 

Pokud žák poruší Vnitřní řád internátu, budou použita podle závažnosti provinění tato opatření:  

 napomenutí vychovatele, 

 napomenutí ředitele, 

 podmíněné ukončení ubytování na zkušební dobu v rozmezí jednoho až pěti měsíců, 

 ukončení ubytování. 

Pochvala a jiná opatření k posílení kázně u žáků do 18 let se oznamují písemně rodičům nebo 

zákonným zástupcům žáka a zaznamenávají se do osobních spisů žáka. 

 



                             Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna,  
                             Velké Heraltice, příspěvková organizace 
        
 

9 
 

 

Odjezd do místa bydliště 

V průběhu školního roku odjíždějí žáci na dny pracovního klidu a dny kdy se nevyučuje do místa 

bydliště. Příjezd v pondělí hlásí žák sloužícímu vychovateli. Nemůže-li žák přijet, hlásí neprodleně 

tuto skutečnost telefonicky zákonní zástupci vychovateli. Odjezdy domů během týdne (ze 

závažných důvodů) zletilí oznámí vychovateli, nezletilí doloží písemnou žádostí zákonných 

zástupců, v případě nepředvídatelných situací (náhle onemocnění apod.) na tel. žádost rodičů, 

s tím, že potvrdí telefonicky jejich bezpečný příjezd domů. 

     

 Stravování + ubytování 

 Žáci jsou povinni se stravovat v jídelně ve dnech, kdy jsou přítomni v internátu, stravování 

je zajištěno v jídelně zařízení, 

 úhradu nákladů za ubytování a stravování je žák povinen provést do 20. dne v měsíci,  

 stravování lze odhlásit jen na dobu nepřítomnosti žáka v internátu, a to nejpozději do 7,00 

hodin ráno předchozí pracovní den – odhlášena strava bude odečtena v následujícím měsíci, 

 neodhlášená strava bude zákonným zástupcům účtována v plné výši stravného. 

 

 

 

Dny, které se budou odečítat z ceny ubytování: 

1. Dny školních prázdnin. 

 

2. Dny státních svátků, které připadají na pracovní dny, pokud žák není přes noc 

na internátě. 

 

3. Volné dny vyhlášené ředitelem školy, pokud žák není přes noc na internátě. 

4. Dny exkurzí, odborného výcviku a výletů mimo místo ubytování, pokud vzdálenost od 

místa ubytování neumožňuje žákovi v této době ubytování na internátě využívat a žák zde 

není přes noc. 
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 Hygiena a zdravotní opatření       

 Z hygienických důvodů se žáci ihned po příchodu na internát přezouvají do domácí obuvi, 

 žáci ráno vstávají po vyhlášení budíčku, větrají, provádějí úklid pokojů, denně vyprazdňují 

koše na odpadky, 

 nemocní žáci po telefonickém souhlasu rodičů, zákonného zástupce (u nezletilých žáků) 

odjíždějí domů,  

 pravidelně každý čtvrtek provádí žáci důkladný úklid pokoje a svých osobních věcí (skříně, 

vynést odpad, zamést a vytřít podlahu, setřít prach), kontrolu úklidu pokojů provádí 

vychovatel konající službu. 
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4. Harmonogram dne 
 

Žáci ubytování na internátě se řídí režimem dne a týdenním plánem činnosti výchovné skupiny, 

který vychází z měsíčního plánu. 

 

Časový rozvrh dne 

06:20 - 07:00hod. budíček dle rozvrhu ve škole 

06:00 - 07:30 hod.                   úklid pokojů, osobní hygiena, odchod na snídani 

07:30 - 07:55 hod.                 snídaně odchod podle rozvrhu na praxi nebo do vyučování 

07:00 - 08:00 hod.                 začátek odborného výcviku nebo vyučování dle rozvrhu 

13:30 - 14:30 hod.                         příchody z vyučování podle rozvrhu, oběd, osobní volno 

14:30 - 15:30 hod.                        odpolední studium, zájmové aktivity, relaxační činnost 

15:00 - 15:30 hod.                       odpolední svačina 

15:30 - 18.00 hod.                         rekreační, sportovní a zájmová činnost, osobní vycházky 

18:00 - 18:30 hod.                         večeře 

18:30 - 19:30 hod.                          individuální zájmová činnost, vycházky 

19:30 - 21:00 hod.                         příprava na večerku 

21:00 hod.                                      večerka nezletilých žáků 

21:30 hod.                                      večerka zletilých žáků 

 

 

Organizovaný program 

Zařazení zájmové činnosti v režimu dne: 

pondělí – čtvrtek: 

14:30 – 18:00 hod. PC učebna, hry, internet, tělocvična, posilovna 

úterý: 

16.00 – 18.00 hodin míčové hry (tělocvična v objektu školy, hřiště) 

 

Zařazení ostatní činnosti v režimu dne: 

14.30 – 15.30, 18.30 – 19.30 hodin příprava na vyučování 

16.00 – 17.30 hodin generální úklid pokojů (1x týdně ve čtvrtek)  
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Individuální program při pobytu v zařízení: 

Někteří ubytování žáci jsou zaregistrování v různých sportovních oddílech – fotbalový, 

volejbalový a jiný, zúčastňuji se tréninků a zápasů. 

Po dohodě s rodiči těchto žáků jim umožňujeme zúčastňovat se těchto aktivit a pevné režimové 

momenty (studijní doba, úklid) přizpůsobíme jejich aktivitám. 

Odpočinek: 

Mimo organizované akce během dne mají žáci možnost individuálně si volit odpočinek 

(vycházka, četba, sledování televize, stolní tenis, kulečník).  

Doba vymezená ke spánku je od 21.00 (21.30) hodin – večerka + noční klid. 

 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla: 

Výměna prádla: lůžkovin jednou za 2 týdny. 

Manipulace s prádlem, skladování prádla:  

Použité ložní prádlo se třídí v místnosti k tomu určené v přízemní části budovy, která je mimo 

ubytovací část. Použité ložní prádlo se ukládá do uzavíratelných plastových košů, které jsou 

omyvatelné a dezinfikovatelné, zabraňují tak kontaminaci okolí s nečistotami z prádla. 

Čisté lůžkoviny jsou uskladněny v samostatném skladu, odkud se vyzvedávají v koších na čisté 

prádlo.  

 

Ve Velkých Heralticích 01. 09. 2021                                                          

Mgr. Tomáš Široký 

   ředitel zařízení 


