TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
KROMĚŘÍŽ
767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429
Přehled výchovných opatření – příloha VŘDM

1.

Ústní výtka vychovatele - méně závažné přestupky
neprovedení denního úklidu, nepořádek v osobních věcech
nepřezutí se do domácí obuvi, uložení venkovní obuvi v ubytovacím prostoru (pokoj)
nenahlášení závady nebo poškození inventáře
nenahlášení pozdějšího odchodu z DM z důvodu organizace výuky
nenahlášení příchodu na DM, studia po večerce, nevolnosti své nebo spolubydlících
narušování soukromí ostatních ubytovaných hlukem, zápachem, obtěžujícím chováním
používání počítače po večerce
vynášení nádobí ze školní jídelny
odkládání potravin a věcí na okenní parapety
nevhodné oblečení ve společných prostorách
nepřítomnost (neomluvená) při kontrole provedení GÚ
vykřikování a vyklánění se z oken

2.

Vytýkací dopis vychovatele – závažnější přestupky
pozdní návrat z vycházky do 15 minut
rušení nočního klidu
nesplnění povinnosti registrace vlastního elektrického spotřebiče
nepředložení vlastního elektrického spotřebiče k revizi
porušení povinnosti odjet domů v době nemoci
vyhazování předmětů z oken, vylévání vody apod.

3.

Vytýkací dopis zástupkyně ředitelky školy, důtka ředitelky školy nebo podmíněné vyloučení z DM –
závažné přestupky
návštěva na pokoji žáka opačného pohlaví a její tolerování v době kdy jsou tyto návštěvy zakázané
úmyslně způsobená škoda na majetku DM nebo na majetku ostatních ubytovaných a
zaměstnanců (vandalismus, krádež)
kouření na pokoji i v jiných částech DM
požití alkoholických nápojů nebo jejich přechováváni v areálu DM
odmítnutí orientační dechové zkoušky, odmítnutí testu na přítomnost jiných návykových látek
ohrožení zdraví svého i ostatních nebezpečným chováním
vniknutí nebo opuštění domova mládeže oknem, nebo umožnění takového chování
přijetí nenahlášené návštěvy na pokoji (příchozí mimo DM)
porušení bezpečnostních opatření
krádež osobních věcí spolubydlících a zaměstnanců

4.

Důtka ředitelky školy, podmíněné vyloučení, vyloučení z DM – velmi závažné přestupky
ohrožení zdraví ubytovaných a zaměstnanců domova mládeže – šikana, hrubé násilí, vydírání
násilí na osobách a majetku – loupež, krádež, projevy rasismu a rasové nesnášenlivost, jednání
snižující lidskou důstojnost
propagace a rozšiřování pornografie
intimní styk na DM
hraní hazardních her za peníze
umožnění ubytování osoby nepřihlášené na domově mládeže (umožnění vstupu, tolerování)
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-

-

pořízení obrazového nebo zvukového záznamu s cílem jejich dalšího šíření (kyberšikana, poškození
dobrého jména)
přestupky proti zákonům ČR

Pokyny:
V případě vytýkacího dopisu, důtky ředitelky školy, podmíněného vyloučení a vyloučení musí oznámení
obsahovat konkrétní přestupek s upřesněním bodu porušení VŘDM.
Pro opakované, byť méně závažné, porušování VŘDM může být použito vyšší kategorie kázeňského opatření
(podle posouzení závažnosti).
Opakovaná nekázeň žáka a porušování VŘDM ve školním roce, může být důvodem nepřijetí k ubytování
v následujícím školním roce.

Přehled výchovných opatření vstupuje v platnost dnem 31. 8. 2017

Bc. Jana Kašparová

Mgr. Blažena Kubíčková
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