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VNITŘNÍ ŘÁD
CÍRKEVNÍHO DOMOVA MLÁDEŽE
PETRINUM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Církevní domov mládeže Petrinum

Adresa:

Veveří 462/15, 602 00 Brno

Kontakty:

http://petrinum.cz/
petrinumbrno@iol.cz
Tel. 605 162 706 (ředitel)
Tel. 541 213 064, 731 626 060 (kancelář)
Datová schránka: ntn5zu

Právní forma:

Školská právnická osoba (ŠPO)
IČO 00402419, DIČ CZ00402419, IZO: 600 030 130

Zřizovatel:

Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 602 00 Brno
Právní forma: Evidované církevní právnické osoby
IČO 445142

Ředitel:

Ing. Jan Suchý, Krajní 5, 635 00 BRNO (od 1.7.2020)

Statutární
zástupce
ředitele:

Bc. Tomáš Juránek, tel. 731 402 682
petrinumbrno@centrum.cz

Metodik
prevence:

Mgr. Radovan Holík, tel. 731 402 682
petrinumbrno@centrum.cz

Datum vzniku:

1. 1. 1992

Zápis do rejstříku
škol:

1. 1. 2005

Změna názvu
a právní formy:

28. 4. 2006

Kapacita:

107 lůžek
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Čl. I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
„ Věříme, že se spolu na všem dobrém, co vede k Tvému rozvoji,
obohacení a naplnění, domluvíme.“
1.
Církevní domov mládeže (dále domov, nebo CDM) Petrinum je školské výchovné a
ubytovací zařízení, zřízené v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č.
108/2005 Sb., Brněnským biskupstvím, Petrov 8, 602 00 Brno, IČO 445 142.
Poskytuje ubytování, stravování a nabídku veškerého zázemí pro studium a osobnostní
rozvoj žáků/studentů brněnských středních a vyšších odborných škol.
2.
Křesťanská výchova praktikovaná v tomto domově má jasný cíl - vychovat uvědomělé
osobnosti, plně svobodné, mající vlastní názor, samostatně se rozhodující. Duchovní výchova
je nabídkou, která respektuje svobodnou vůli každého jedince. Záleží na každém
žáku/studentu, jak s touto nabídkou naloží. Svou činností domov navazuje na vzdělávací práci
školy a na výchovné působení rodiny.
3.
Bydlet zde může každý žák/student (bez ohledu na konfesi), který bude dodržovat
tento vnitřní řád, řídit se pokyny vychovatelů a který nebude narušovat křesťanské směřování
tohoto domova.
4.
Vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované.

Charakteristika domova
5.
CDM se nachází v třípodlažní historické budově, ve středu města Brna. Pokoje
žáků/studentů jsou dvou a třílůžkové, vybavené standartním nábytkem – postel, skříň, psací
stůl a židle, polička, noční stolek, zrcadlo. Na většině pokojů je také lednice a na části
samostatné umyvadlo. Na každém patře jsou k dispozici společné sociální zařízení. Na každém
patře je několik kuchyněk vybavených vařičem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou.
6.
Ke studiu je možno využít 3 studovny s počítači. Veškeré prostory jsou pokryty WIFI
signálem s připojením na internet. Nabízíme doučování jazyků a přírodních věd.
7.
Nabídka duchovních a dalších akcí na domově je dobrovolná. Je možné se zapojit do
různých aktivit: Přednášky, besedy, společenství mladých, klubu hráčů deskových her,
pěveckého sboru… Ve volném čase lze sportovat v tělocvičně, posilovně, hrát ping-pong na
6 skládacích stolech, anebo kulečník, kalčo. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem
a osvětlením a velká oplocená zahrada. Zájemci si mohou půjčit klíč od studentské dílničky.
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Čl. II.
ORGANIZACE DOMOVA
1.

Přijetí žáků a studentů (viz. Inter. směrnice č.48 - Ubytování žáků a studentů 2022)

Ředitel domova přijímá k ubytování a propouští žáky/studenty podle možností a kapacity
domova a podle potřebnosti a předpokladů žáků/studentů. Podkladem mu je Interní
směrnice č. 48 - Ubytování žáků a studentů. Ubytování je poskytnuto na celý školní rok, tj. od
září do června za předpokladu, že studující splňují podmínky pro přijetí. Přijímací řízení na další
školní rok probíhá vždy koncem školního roku a je třeba podat novou přihlášku (do konce
měsíce května). O přijetí jsou zákonní zástupci žáků/ studenti informováni písemně. Na
umístění v domově nemají žáci/studenti právní nárok.

2.

Ukončení ubytování žáků a studentů

Ukončení pobytu je buď v řádném termínu na konci školního roku, anebo v závažných
případech i během školního roku, po podání písemné žádosti žáka/studenta staršího 18 let,
nebo zákonného zástupce, s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začíná běžet 1. dne
následujícího měsíce. Ředitel domova může v případě zvláště závažného zaviněného porušení
povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem vyloučit žáka nebo studenta
z domova mládeže

3.

Platba

Příspěvek na ubytování na měsíc je 1 100,- Kč a platí se bezhotovostně předem, vždy do 25.
dne v měsíci. Současně s první platbou je třeba uhradit vratnou záloha ve výši 800,-Kč, která
bude vyúčtována po skončení školního roku – v měsíci červenci. Z této zálohy se hradí příp.
škody a příplatek za opožděné platby, které nepřijdou na náš účet do 25. dne předchozího
měsíce a které jsou zvýšeny o 50,-Kč.

4.

Pobyt na domově

Příjezd žáků/studentů na domov je v neděli od 17 hod. do 21 hod. Příjezd v jinou dobu je třeba
předem písemně domluvit s vychovateli. Nezletilí žáci ihned po příjezdu odevzdají podepsaný
výjezdový list zákonnými zástupci. V případě nepřítomnosti je třeba, aby zákonný zástupce
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ihned telefonicky oznámil nepřítomnost nezletilého, pokud tak nebylo učiněno předem.
Plnoletí žáci/studenti se omlouvají neprodleně sami.
O víkendech, prázdninách a volných dnech zde není provoz. Výjezdový den je poslední
pracovní den (obvykle pátek) před volnými dny a je třeba opustit domov do 16 hodin. Žáci
mladší 18 let si vyzvednou u vychovatele výjezdový list.
Odjíždí-li žák/student jinam než domů, anebo v jiný než obvyklý čas, nahlásí to vychovateli,
zapíše se do knihy nepřítomných a nezletilí předají písemný souhlas zákonných zástupců.
Zároveň nahlásí předpokládaný opětovný příjezd na domov.
Svoji přítomnost nebo nepřítomnost v domově žáci/studenti potvrzují označením osobního
chipu na čtecích zařízeních u vrátnice.

5.

Stravování

Církevní domov mládeže zajišťuje celodenní stravování v sousedním Církevní domově mládeže
Svaté rodiny na Grohové ulici. Podrobnější informace jsou přiloženy v dopise o přijetí.
Žáci/studenti si mohou připravit jídla také v kuchyňkách na domově, které jsou k tomu
uzpůsobeny. Skladování potravin je třeba za splnění hygienických zásad v ledničkách, anebo
skříňkách k tomu určených.

6.

Zdravotní nařízení

Nemohou-li žáci/studenti ze zdravotních důvodů odejít do školy, sdělí tuto skutečnost
vychovateli nejpozději do 6:45 hod. Ten zajistí případnou návštěvu lékaře, nebo jiné řešení
vzniklé situace. Ihned po návratu od lékaře oznámí nemocný žák/student vychovateli,
stanovisko lékaře. Při onemocnění, které umožňuje cestování, budou informováni zákonní
zástupci a žák bude poslán domů. V případě závažnější diagnózy, budou informováni a vyzváni
zákonní zástupci, aby si pro svého syna dojeli. Do jejich příjezdu bude žák umístěn na svém
pokoji, anebo na pokoji pro nemocné.

7.

Ubytování a hygienická nařízení

Každý žák/student má k dispozici samostatný stůl, skříň, noční stolek, postel, lůžkoviny a
povlečení (které se vždy po 14 dnech vyměňuje – v případě nemoci i častěji). Pokoje se denně
větrají a žáci/studenti jsou povinni denně vynášet odpadkový koš. Kontrola pořádku na pokoji
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se provádí každý den. V pátek, před odjezdem, nechají ubytovaní otevřený úložný prostor
postelí, aby přes víkend lůžkoviny vyvětraly. Žáci/studenti se po příchodu do budovy přezují
do domácí obuvi a vycházkovou obuv zanechají v zamčeném botníku dole v přízemí.
Osobní výzdobu na pokoji musí vždy předem schválit vychovatel. Není dovoleno přemisťovat
svévolně nábytek a poškozovat zařízení pokoje.

8.

Bezpečnostní opatření

Každý žák/student při svém nástupu obdrží klíče od pokoje, skříněk, botníků a chip. Je třeba si
své osobní věci zamykat a taktéž zamknout pokoj při jeho opuštění. CDM Petrinum neručí za
ztráty osobních věcí, volně uložených na veřejně přístupných místech. Úschova peněz
a cenných předmětů, je možná krátkodobě, v trezoru, na vychovatelně. Jakoukoliv ztrátu je
třeba neprodleně nahlásit vychovateli.
Před odchodem z pokoje jsou žáci/studenti povinni zkontrolovat, zda v něm nejsou zapojeny
elektrické spotřebiče, je-li uzavřena voda, zhasnuto světlo a zavřená okna. Všechna tato
bezpečnostní opatření platí také při odchodu ze společných místností.
Je zakázáno používat vlastní elektrotepelné spotřebiče. Žehličku, toustovač a fén je možné si
zapůjčit u vychovatelů. Žáci/studenti mohou používat vlastní elektrické spotřebiče pouze
profesionální výroby, v dobrém technickém stavu (např. síťové adaptéry, nabíječky…).
Všechny tyto přístroje musí splňovat základní bezpečnostní předpisy, jak z hlediska ochrany
proti úrazu elektrickým proudem (ČSN 332010), tak z hlediska požární bezpečnosti. Proto jsou
žáci/studenti již při nástupu do domova povinni odevzdat seznam vlastních elektrických
spotřebičů, vč. identifikačního údaje a předložit je ke kontrole s platnou revizí dle ČSN (kterou
může vystavit i náš pracovník).
Vychovatelé a ředitel jsou oprávněni kontrolovat žáky/studenty vracející se z vycházky, jestli
nejsou pod vlivem alkoholu.

9.

Poradenská činnost domova

Vedeni domova, metodik prevence sociálně patologických jevů a vychovatelé nabízejí spolupráci se
zákonnými zástupci a žáky/studenty v oblasti poradenských služeb tykajících se domova.
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Čl. III.
PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A STUDENTŮ
„Dovoleno je všechno, co žákům prospívá po studijní, zdravotní a duchovní stránce, neodporuje
zákonům a křesťanským zásadám.“
Žáci/studenti se snaží, aby mezi všemi vládlo přátelství, radost, vzájemná úcta a respekt, aby pomáhal
jeden druhému, zejména starší mladším. Zachovávají pořádek ve svých i společných věcech. Potlačují
projevy egoismu, povýšenosti, škodolibosti a zlomyslnosti. Usilují o duchovní, duševní i fyzický rozvoj
a růst své osobnosti, spoluvytvářejí radostné prostředí a vzájemně si pomáhají a povzbuzují k
ušlechtilosti.

1.

Ubytovaný žák/student má právo:


Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a užívat veškeré zařízení domova určeného pro žáky/
studenty.



Podílet se na organizaci kulturní, duchovní, společenské a sportovní činnosti žáků/studentů.



Zúčastňovat se zájmové činnosti, duchovních a výchovných akcí pořádaných nebo
doporučených domovem.



Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v domově prostřednictvím vychovatelů
nebo studentské rady.



Přijímat návštěvy a to pouze ve vyhrazených prostorách domova v době do 2000.



Požádat vychovatele o vycházku:
 žáci od 15 do 18 let

- jedenkrát týdně do 21 hod.
- propustka - každý den do 1630 hod.

 žáci a studenti starší 18 let

- každý den do 2145 (do 2000 volný průchod)

 studenti VŠ a VOŠ

- volný průchod do 2145



Používat se souhlasem spolubydlících vlastní multimediální zařízení, mimo studijní a noční klid.



Mít na domově kolo (se souhlasem vychovatele a u mladších žáků 18 let se souhlasem rodičů).



Mít na domově počítač se souhlasem vychovatele a s podepsaným prohlášením o hmotné
zodpovědnosti.



Používat ledničky na pokoji nebo ve spol. prostorách s tím, že skladované potraviny musí být
v poživatelném stavu, označené a uložené v uzavíratelném obalu.
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2.

Ubytovaný žák/student je povinen:


Znát a dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova a řídit se pokyny jeho výchovných
pracovníků, mít úctu k představeným, žákům a zaměstnancům domova.



Absolvovat při nástupu na domov povinné školení BOZP a PO a zachovávat pravidla
bezpečnosti a protipožárních předpisů při pobytu v areálu domova, tak i mimo něj. Chránit
zdraví vlastní i spolubydlících.



Bez odkladu oznámit vychovateli nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost, úraz a
jinou změnu zdravotního stavu, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby,
jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout
sobě nebo spolužákům při úraze první pomoc.



Okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a inventáři a veškeré
skutečnosti, které mohou mít charakter trestného činu.



Rozvíjet vzájemné vztahy na domově a spoluvytvářet kamarádské a pozitivní prostředí. Aktivně
se postavit proti šíření sociálně patologických jevů a proti projevům diskriminace, nepřátelství
nebo násilí a o těchto negativních jevech ihned informovat pedagogy (třeba i přes schránku
důvěry, či studentskou radu).



Svědomitě se připravovat na vyučování a zúčastnit se vzdělávacích akcí podle plánu ŠVP.



Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, ve svém pokoji a ve společných prostorech,
dbát o vnitřní ušlechtilost a čistotu projevu a řeči. Dbát o dobrou pověst domova a přispívat k
ní svým studijním úsilím a vzorným chováním.



Vážit si práce druhých, hodnot a věcí a zacházet šetrně se zařízením, šetřit elektrickou energii
a vodu.



Střídat se v konání služeb, pomáhat v zahradě a v budově.



Žák mladší 18 let se musí vrátit ze školy na domov do jedné hodiny po skončení vyučování.



Vycházkové knížky s potvrzenou vycházkou, výjimkou či propustkou odevzdat při odchodu na
vrátnici a po návratu ji neprodleně odevzdat vychovateli.



Z bezpečnostních a preventivních důvodů musí žák/student umožnit nahlédnutí do svých
osobních věcí.
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3.

Ubytovaným žákům/studentům není dovoleno:


Žákům/studentům není dovoleno přebývat na domově pod vlivem alkoholu, návykových a
zdraví škodlivých látek. Je zakázáno kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů,
používání a přechovávání jakýchkoliv drog a zdraví škodlivých látek v areálu domova.



Přechovávání všech typů střelných zbraní, nábojů, chemikálií a výbušnin.



Přinášet, přechovávat nebo nabízet v domově a celém jeho areálu cokoliv, co by mohlo
zdravotně nebo morálně ohrožovat spolubydlící, narušovat bezpečnost, pořádek a dobré
mezilidské vztahy nebo narušovat výchovné působení domova.



Vyklánět se a pokřikovat z oken domova. Je zakázáno cokoliv z oken vyhazovat.



Je zakázáno zasahovat do rozhlasového rozvodu, termoregulace topení a do instalací všeho
druhu.



Používat ubytovací prostor (pokoj) k výrobě a opravám různých předmětů a podobným
činnostem, které by mohly způsobit poškození nebo znečistění tohoto prostoru. Pro tyto účely
je vyhrazena dílna.



Svévolné přemísťování inventáře domova. Výjimky povoluje vychovatel ve shodě s pokyny
ředitele domova.



Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů není cizím osobám včetně spolužaček a spolužáků
povolen vstup do ubytovacích prostor domova.

Čl. IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ
A ZLETILÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ
(§ 21 Šk. zákon č. 561/2004 Sb.)


Být informován o chování a aktivitách žáka/studenta



Podávat připomínky vychovatelům a vedení CDM a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím
tykajících se podstatných záležitosti žáka/studenta



Domluvit se s vychovateli na výjimky nad rámec pravidelného režimu.



Zákonný zástupce a zletilý žák/student je povinen:


Zajistit, aby žák/student docházel řádně do CDM.



Zajistit úhradu poplatků za ubytování ve stanovených termínech.
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Na vyzvání ředitele CDM se účastnit projednávání závažných otázek tykajících se
chování a jednání žáka/studenta



Informovat pedagogy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
žáka/studenta, anebo dalších závažných skutečnostech, které jsou podstatné pro
průběh výchovy a vzdělávaní a mohly by ovlivnit bezpečnost žáka/studenta.



Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce k ubytování, tj. změny
bydliště, doručovací adresy, telefonní čísla apod.



Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka/studenta v CDM (nemoc, školní akce,
pozdní příjezd, odjezd v týdnu apod.)



Uhradit všechny škody, které úmyslně či z nedbalosti způsobí na majetku CDM
ubytovaný žák/student.



Povinnosti uvedené v těchto bodech plní samostatně též zletilý žák/student.

Čl. V.
PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
( § 22a) a § 22b) Šk. zákona č. 101/2017 Sb.)

1.

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:


Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků,
studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém
kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, aby nebylo do jejich přímé
pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,



Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami
a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,



2.

Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Pedagogický pracovník je povinen:


Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,



Chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,



Chránit bezpečí a zdraví žáka/studenta a předcházet všem formám rizikového
chování.
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Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve
školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,



Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o
zdravotním stavu žáků/studentů a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,



Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo
žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

Čl. VI.
VÝCHOVNÁ A KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ
Za správný život, ušlechtilé chování a za mimořádné projevy obětavosti a pomoci se udělují žákům
a studentům domova:
A.

Pochvala vychovatele

B.

Pochvala s odměnou

C.

Pochvala ředitele

D.

Ocenění příkladného chování Otcem biskupem.

Předpokládáme, že každý žák/student se bude snažit co nejlépe plnit svoje povinnosti, závazky plynoucí
z tohoto řádu a svým osobním přístupem a nasazením bude podporovat vše co prospívá k dobrému
jemu i celému domovu. Pokud však svévolně vybočí z těchto zásad a bude porušovat tento řád svým
nevhodným chováním, může to mít za následek tato kázeňská opatření:
A.

Napomenutí od vychovatele

B.

Odepření fakultativních výhod nebo požitků

C.

Důtka od vychovatele

D.

Důtka od ředitele

E.

Podmíněné ukončení ubytování.

F.

Ukončení ubytování v domově (dočasné nebo trvalé).

O opatřeních C až F se informují zákonní zástupci.
Podle míry přestupku lze použít kteréhokoliv opatření bez předchozích stupňů.
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DENNÍ ŘÁD DOMOVA
Po-Pá:

6 30 budíček, osobní modlitba, osobní hygiena, úklid + kontrola úklidu
6 00 – 7 30 výdej snídaně (Domov mládeže Grohova, vlastní)
11 30 – 14 30 výdej oběda - (Domov mládeže Grohova, škola, vlastní)
13 30 – 16 30 sport, společné akce, volno
16 30 – 18 15 studium, klid
17 45 – 18 30 výdej večeře (Domov mládeže Grohova, vlastní)
18 30 – 20 00 volno, sport, přednášky, společná činnost
20 00 – 21 00 studium, klid
21 15 – 22 00 osobní hygiena, úklid, příprava do školy
21 45 příprava na večerku, zhasnuta velká světla
22 00 večerka, zhasnuto, noční klid
22 00 uzavření domova

DUCHOVNÍ PROGRAM:
Ne:
Po:

21 30 společná modlitba s požehnáním
6 35 mše svatá
21 00 společná modlitba růžence

Út, St: 21 00 mše svatá
Čt:

19 00 mše sv. v kostele na ul. Grohova
21 00 adorace

Pá:

6 35 mše svatá

V Brně: 1. 6. 2022

Ing. Jan Suchý
ředitel domova
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