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Změny ve směrnici jsou prováděny form ou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

1. Základní ustanovení
Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol a
studentům vyšších odborných škol ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na
vzdělávání a výchovu na střední a vyšších odborných školách.
Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č 108/2005 Sb., o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, její novelou č. 436/2010
Sb. a zákonem č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

2. Umisťování a propouštění z DM
2.1. Přihlášku k ubytování podávají zákonný zástupce nezletilých žáků a žáci plnoletí (studenti)
vedoucímu DM nebo řediteli školy. O umístění žáka (studenta) rozhoduje ředitel školy.
2.2. pokud to kapacita DM dovoluje.
2.3. přijetí žáka (studenta), který měl v minulých letech při ubytování vážné problémy, rozhoduje
ředitel školy po projednání s pedagogickou radou. Rozhodnutí ředitele školy je konečné.
2.4. Ředitel školy ukončuje ubytování žáků (studentů) během školního roku z těchto důvodů:
- požádá-li o ukončení pobytu na DM zákonný zástupce žáka,
- nezaplatí-li zákonný zástupce žáka nebo žák (student) úhradu spojenou s ubytováním do 10
dne každého měsíce. Při výjimečných situacích, které mohou dočasně zabránit placení
úhrady, se lhůta sjednává individuálně po dohodě s žákem (studentem) nebo zákonným
zástupcem žáka.
- bylo-li žáku (studentu) povoleno přerušení studia.
- přestal-li být žák (student) žákem SŠ nebo studentem VOŠ.
- bylo-li žáku (studentu) ukončeno ubytování na DM pro porušení řádu.
2.5. Stanovení výše úplaty za ubytování v domově mládeže pro žáky SŠ a studenty VOŠ se snižuje
o dny volna, které stanovuje vyhláška č. 16/2005 Sb. Jsou to dny školních prázdnin nebo
odborné praxe. Naopak nevyužití ubytování v domově mládeže z důvodů nemoci není
důvodem snížení úplaty za kalendářní měsíc.
2.6. Věci, které zůstanou po žácích (studentech) na DM po jejich odchodu, budou na konci každého
školního roku zlikvidovány.
2.7. Žáci (studenti) si sjednávají ubytování na prázdninovou praxi nejpozději do 25. června
příslušného školního roku. Ostatní ubytování bude kalkulováno pro žáky (studenty) DM
170 Kč/den. Ubytování v průběhu prázdnin nelze z organizačních důvodů zajistit.

3. Práva a povinnosti žáků (studentů) ubytovaných
3.1. Práva žáka (studenta)
3.1.1. Využívat hospodárně prostory a zařízení určené k užívání žákům (studentům).
3.1.2. Účastnit se a podílet se na organizaci výchovné, sportovní, kulturní, zájmové a sociální
činnosti.
3.1.3. Zakládat samosprávné orgány, volit a být do nich volen a jejich prostřednictvím se
obracet na vedení DM a vedení školy.
3.1.4. Základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla 1 × za 3 týdny.
3.1.5. Podávat vedení DM a vedení školy návrhy a připomínky k otázkám života na DM.
3.1.6. Používat se souhlasem spolubydlících a vychovatelů zařízení pro reprodukci hudby.
3.1.7. Mají právo používat vyhrazené a registrované elektrické spotřebiče, které prošly
pravidelnou revizí.
3.2. Povinnosti žáka (studenta)
3.2.1. Dodržovat vnitřní řád DM, režim DM, požární předpisy, předpisy a pokyny k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Dbát pokynů výchovných
pracovníků.
3.2.2. Chovat se ohleduplně, obezřetně a neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit
majetek svůj, DM, školy i ostatních.
3.2.3. Vyvarovat se podvodů, krádeží, návykových látek, sexuálního jednání, neetického
chování a příchodu do DM v nezpůsobilém zdravotním stavu.
3.2.4. Respektovat a ctít práva druhých. Žák (student) je ohleduplný k potřebám
spolubydlících se v klidu učit a mít své soukromí. Nejsou tolerovány návštěvy na
pokojích a shromažďování se na chodbách a schodištích v době studijního klidu a
v době přípravy na večerku a po večerce. Zakázány jsou návštěvy žáků (studentů)
opačného pohlaví na pokojích. Výjimku může povolit vychovatel.
3.2.5. Udržovat čistotu a pořádek na pokoji a ve společenských místnostech. Nepoškozovat
majetek DM a školy. Pokud dojde ke svévolnému poškození je žák (student) povinen
uhradit škodu. Úklid a pořádek na pokojích žáků mohou kontrolovat denně vychovatelé.
3.2.6. Každý čtvrtek jsou povinni studenti VOŠ po dohodě s vychovatelem předat pokoje ke
kontrole. Pokud nedojde k dohodě na době kontroly, je vychovatel oprávněn vstoupit do
pokoje a kontrolu provést.
3.2.7. Uvolnit pokoje na dny pracovního volna a pracovního klidu k pronajímání DM pro
ubytovací služby.
3.2.8. Nahlásit vychovateli neprodleně každou změnu zdravotního stavu. Žáci (studenti) se
zdravotními problémy si zajistí po dohodě s vychovatelem odjezd domů z DM zpravidla
ještě týž den.
3.2.9. Nahlásit a předat ke kontrole elektrický spotřebič. Všechny spotřebiče používané na
DM podléhají revizi dle ČSN. V případě použití vlastního elektrického spotřebiče jsou
povinni žáci (studenti) v určenou dobu tyto předložit ke kontrole. (elektrický holící
strojek, vysoušeč vlasů, kulma, elektrické hodiny a budík, nabíječka baterií,
prodlužovací kabel, audiotechnika, notebook,...)
3.3. Žákům (studentům) je zakázáno:
3.3.1. Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat a vyrábět návykové látky včetně jejich obalů
(tj. cigarety, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky). Při důvodném
podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí vychovatelé DM
opatření k ochraně zdraví žáka (studenta) tím, že telefonicky informují rodiče
nezletilého žáka. Poté podrobí žáka (studenta) testu na alkohol či návykové látky.
Pokud bude test pozitivní, hradí náklady na test žák (student) v plné výši. O výsledcích
testu bude opět informován rodič nezletilého žáka. Nezletilý žák pod vlivem návykové
látky bude neprodleně předán zákonnému zástupci, případně zdravotnické službě.
Zletilý žák (student) může být okamžitě vykázán z DM.
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V závažných případech bude povolána lékařská pomoc, případně Policie ČR. Incident
bude oznámen škole, případně orgánu sociálně právní ochrany. Pokud zákonný zástupce
nezletilého žáka nebo zletilý žák odmítne dechovou zkoušku na alkohol či test na
návykové látky, bude na žáka pohlíženo, jako by tyto látky požil. Pokud by testy byly
shledány pozitivními či budou odmítnuty je toto vážným důvodem k vyloučení žáka
(studenta) z ubytování v DM.
3.3.2. Kouřit v budově DM a jejím okolí do 50 m, jakož i na všech akcích pořádaných DM.
3.3.3. Hrát hazardní hry.
3.3.4. Vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly ohrožovat zdraví.
3.3.5. Projevovat svým chováním, vzhledem, oblékáním rasismus, nesnášenlivost, násilí,
vandalismus a jiné jednání snižující lidskou důstojnost (např. kyberšikana) a poškozující
zdraví, rozšiřovat pornografii a podílet se na jiné nezákonné činnosti. Není přípustné
tolerovat tyto jevy vůči vlastní osobě, ani osobám ostatním.
3.3.6. Opouštět DM v průběhu týdne (odjezd domů) bez předchozí písemné nebo telefonické
žádosti zákonného zástupce nebo lékaře v případě nemoci
3.3.7. Bez písemného souhlasu zákonného zástupce koupání na koupalištích, jízdu na kole a
bruslích (a podobném sportovním náčiní), přepravu motorovými dopravními prostředky
a odjezdy mimo město Poděbrady.
3.3.8. Používat neschválené elektrické spotřebiče. Pokud bude zákaz porušen, mohou být tyto
zabaveny (než si je žáci (studenti) odvezou). Používáním neschválených elektrických
spotřebičů berou na sebe žáci (studenti) veškerou odpovědnost a zavazují se, že uhradí
škody spotřebičem způsobené. Za úhradu koncesního poplatku radiopřijímače
zodpovídá vlastník.
3.3.9. Používat tepelné spotřebiče (vařiče, varné konvice, přímotopy, toustovače, apod.)
3.3.10. Manipulovat s plynovým zařízením, otevřeným ohněm a provádět zásahy do elektrické
instalace DM.
3.3.11. Bez povolení vychovatele přemisťovat nábytek DM. Přivezení vlastního vybavení
pokoje schvaluje vedoucí vychovatel.
3.3.12. Poškozovat a zcizovat majetek DM, školy a jiných osob. Škody je povinen uhradit
bezprostředně viník či jeho zákonný zástupce. Výši škody na majetku DM a školy
určuje orgán jmenovaný ředitelem školy.
3.3.13. Chovat nebo přechovávat bez předchozího povolení zvířata a jiné živočichy na pokoji i
ostatních prostorách DM.
3.3.14. Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo
poškození dobrého jména DM a školy.
3.3.15. Umožnit cizím osobám vstup a pobyt na DM.

4. Práva a povinnosti rodičů a zletilých žáků
4.1. Práva zákonných zástupců
4.1.1. Být informováni o chování a aktivitě nezletilého žáka.
4.1.2. Podávat připomínky vychovateli, vedení DM a vedení školy vztahující se k pobytu žáka
ubytovaného v DM.
4.1.3. Po dohodě s vychovatelem, nebo na návrh vychovatele upravit svému dítěti režimové
podmínky pobytu v DM. Nikoliv však nad rámec tohoto VŘ.
4.2. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
4.2.1. Zajistit, aby žák docházel řádně do DM.
4.2.2. Na vyzvání vedení DM či školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se výchovy žáka.
4.2.3. Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy.
4.2.4. Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého
příjezdu apod.)
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4.2.5. Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM (změna bydliště,
doručovací adresy, tel. čísla)
4.2.6. Podat žádost při předčasném ukončení ubytování písemně vedení DM nejpozději 10 dnů
před dnem ukončení ubytování.
4.2.7. Hradit poplatky za poskytnuté služby ve stanovených termínech
4.2.8. Povinnosti uvedené v bodech 4.2.3 až 4.2.6. plní samostatně též zletilí žáci (studenti)

5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku a hygieny v DM
5.1. Žák (student) dodržuje základní pravidla hygieny a udržuje čistotu a pořádek ve svých
osobních věcech.
5.2. V budově DM se žák (student) pohybuje v domácí obuvi a slušně oblečen. Venkovní obuv
ukládá na k tomu určené místo. Přenesení venkovní obuvi do pokoje povoluje v odůvodněných
případech vychovatel.
5.3. Provozní závady na majetku DM oznamuje žák (student) neprodleně vychovateli.
5.4. Žáci (studenti) nenechávají odemčené pokoje v průběhu dne. Nenechávají volně položené
peněženky nebo peníze na pokojích. Omezují výši finanční hotovosti – větší částky peněz
ukládají k vychovatelům.
5.5. V případě nepřítomnosti vychovatele na vrátnici nepokládají žáci (studenti) klíče od pokojů
volně v hale, ale ukládají je do uzamčené plechové schránky.
5.6. Ztrátu osobních věcí a peněz oznamuje žák (student) neprodleně vychovateli.
5.7. Žáci (studenti) ubytovaní na DM se mohou stravovat ve školní jídelně. Pravidla stravování
upravuje Stravovací řád školní jídelny.
5.8. K přípravě a konzumaci vlastního jídla jsou v DM vyhrazeny prostory kuchyněk. Není
dovoleno připravovat a tepelně upravovat jídlo na pokoji, v klubovnách, či jiných
společenských prostorách. Je zakázáno odnášet na pokoje vybavení kuchyněk. Žáci (studenti)
dodržují provozní řády kuchyněk a návody k použití elektrospotřebičů.
5.9. Žák (student) ukládá vlastní potraviny podléhající zkáze v lednici. Na pokojích lze mít pouze
trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních neporušených obalech. Nevhodně
skladované potraviny mohou být zlikvidovány bez náhrady.
5.10. Žák (student) oznamuje vychovateli neprodleně jakýkoli úraz, onemocnění či užívání léku.
Při onemocnění řeší situaci žák (student) s vychovatelem. Žák (student) s infekční nemocí si
musí zajistit neprodlenou přepravu domů.

6. Organizace a provoz DM
6.1. Domov mládeže je v provozu ve dnech školního vyučování (případně v době školní praxe)
6.2. Příjezd na DM je odpoledne před dnem zahájení vyučování od 17:00 do 21:00. Jinou dobu lze
dohodnout s vychovatelem.
6.3. Případnou nenadálou změnu je nutno oznámit vychovateli. Nepřítomnost žáka je nutno
oznámit vychovateli do 21:00.
6.4. Žáci (studenti) opouštějí DM odpoledne před dnem, ve kterém se nevyučuje do 14 hod.
6.5. Během týdne je žákům mladším 18 let odjezd z DM povolen jen na písemnou žádost (ve
výjimečných případech na telefonickou žádost) zákonného zástupce. Žáci starší 18 let jsou
povinni oznámit odjezd vychovateli a zapsat se do sešitu k tomu určenému. Odjezd se
povoluje nejpozději do 21 hod, příjezd po 6. hod.
6.6. Na DM je celodenní provoz. Režim dne:
7:00 7:15 16:45 18:00 20:00 21:20 22:00 22:00 -

7:45
17:30
20:00
21:20
22:00
7:00

budíček, osobní hygiena, úklid pokoje
snídaně, odchod do školy
večeře
studijní klid – příprava na vyučování,
osobní volno - sport, hudba, četba, video ap.
příprava na večerku, žáci (studenti) jsou na pokojích
večerka
noční klid
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6.7. Odpolední vycházky
Po skončení vyučování má žák možnost odpolední vycházky do 18 hodin.
Po dohodě s vychovatelem je možno vycházku prodloužit:
1. a 2. ročníky do 20:00
3. ročníky
do 21:00
4. ročníky
do 21:45
6.8. Na vycházky student nemá automatický nárok a nemusí mu být vychovatelem povolena.
Důvodem k nepovolení vycházky může být:
- zhoršení školního prospěchu,
- žádost zákonného zástupce,
- závažné či jakékoliv opakované porušení Vnitřního řádu DM
- udělení kázeňského opatření
Ve čtvrtek je odchod na prodlouženou vycházku až po řádném úklidu pokoje.
6.9. Žák je povinen ohlásit vychovatelce odchod na vycházku i příchod na DM po jejím skončení
a zapsat časy do sešitu k tomu určenému.
6.10. Při neočekávaném zdržení se na vycházce je potřeba neprodleně telefonicky informovat
vychovatele.
6.11. Studenti VOŠ mají vycházky každý den do 23 00. Po 23 00 nebudou studenti do budovy
vpuštěni. V případě praxe je nutno se domluvit předem s vychovatelem.
6.12. V době od 18:00 do 20:00 je studijní klid. žáci (studenti) jsou v této době povinni dodržovat
klid tak, aby spolubydlící nebyli rušeni (omezení návštěv na pokojích, hluku z hudebních
přehrávačů, apod.)
6.13. DM poskytuje žákům (studentům) připojení vlastních počítačů k internetu. DM negarantuje
dostupnost a rychlost připojení.

8. Závěr
8.1. Tento řád domova mládeže v plném rozsahu nahrazuje a ruší platnost Řádu domova mládeže
ze dne 29. srpna 2012 a Vnitřního řádu domova mládeže ze dne 1. září 2013.
8.2. Tento řád domova mládeže je v plném rozsahu platný a účinný pro domov mládeže, jeho
ustanovení se v přiměřené míře vztahují i na akce pořádané domovem mládeže.
8.3. Přílohou vnitřního řádu je Výpis porušení vnitřního řádu a udělovaných trestů.
8.4. Vnitřní řád domova mládeže je součástí školního řádu. Vnitřní řád domova mládeže byl
projednán a schváleny pedagogickou i školskou radou.
8.5. Řád domova mládeže nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.

V Poděbradech 25. října 2013

.............................................................

............................................................

Ing. Milena Kavková
ředitelka školy

Miroslava Šimáková
vedoucí vychovatelka DM

7. Výchovná opatření
7.1. Odměny
7.1.1. pochvala vychovatele
7.1.2. pochvala ředitele
7.1.3. bezplatná, nebo částečně hrazená účast na kulturní nebo jiné akci
7.1.4. věcná odměna
7.2. Kázeňská opatření
7.2.1. výtka vychovatele
7.2.2. omezení vycházek
7.2.3. pohovor se zákonným zástupcem
7.2.4. napomenutí vychovatele
7.2.5. důtka vychovatele
7.2.6. přemístění žáka na jiný pokoj
7.2.7. důtka ředitele
7.2.8. podmíněné vyloučení z DM
7.2.9. vyloučení z DM
7.3. Výchovná opatření v bodech 7.1.1 a 7.2.1 až 7.2.6 projednává vychovatel, ostatní ředitel
školy
7.4. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka (studenta) vůči pracovníkům nebo žákům
(studentům) se vždy považují za závažné zaviněné porušení Vnitřního řádu DM.
7.5. Udělení výchovného opatření se sděluje zákonnému zástupci nezletilých žáků písemně nebo
e-mailem. Rodičům zletilých žáků se dávají na vědomí pouze kázeňská opatření s právními
důsledky (správní řízení s žákem)
Jakoukoli výjimku z VŘ je nutno projednat s hlavním vychovatelem.

Cizím osobám je vstup na DM přísně zakázán!
5
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Příloha vnitřního řádu DM:
Výpis porušení vnitřního řádu a udělovaných trestů

3. Závažné porušení řádu DM: výchovné opatření – napomenutí vychovatele nebo
podmíněné vyloučení
3.1.

1. Méně závažná porušení řádu DM: výchovné opatření – výtka vychovatele
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

nepovolené pobývání na jiném poschodí v době studijního klidu a před večerkou
nepořádek v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se podílu na úklidu
nedovolené přemísťování nábytku, lepení plakátů, nálepek apod.
porušení oznamovací povinnosti:
1.4.1. o studiu po večerce mimo pokoj
1.4.2. o poškození nebo závadě na majetku DM
1.4.3. o odchodu na vycházku
1.4.4. o odchodu k lékaři a příchodu zpět na DM
1.4.5. o důvodech absence ve škole
1.5. nehospodárné nakládání s vodou a elektrickou energií
1.6. neodůvodněné uzamčení pokoje
1.7. porušení zásad přípravy na večerku
1.8. pozdní návrat z vycházky nebo ze školy – do 30 minut po stanovené době
1.9. porušení povinnosti odjet domů v době nemoci
1.10. nevhodné chování nebo nevhodné oblečení ve společných prostorách
1.11. porušení zásad ukládání potravin na vyhrazených místech

2. Závažnější porušení řádu DM: výchovné opatření – až napomenutí vychovatele
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

porušování pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti, zejména při zacházení s el. spotřebiči a otevřeným
ohněm
rušení nočního klidu a spolubydlících na pokoji hlukem
netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků a studentů obecně, a zvláště
v době studijního klidu a před večerkou
neoprávněná návštěva na pokoji a její tolerování
opakovaný nepořádek na pokoji nebo v osobních věcech
opakované způsobování škody z nedbalosti na majetku DM
ohrožení zdraví své nebo jiné osoby
pozdní návrat z vycházky nebo ze školy – doba delší než 30 minut po stanovené době
nesplnění povinnosti nahlášení vlastního el. spotřebiče
opakované nepřezutí se do domácí obuvi nebo nošení venkovní obuvi na pokoj
nepřipravenost pokoje k ubytovací akci
porušení zákazu kouření před DM
chování zvířat a živočichů na pokoji
odjezd z DM bez souhlasu zákonného zástupce (u žáku mladších 18-ti let)
používání pyrotechniky v DM a blízkém okolí
porušení oznamovací povinnosti:
o odjezdu mimo město v průběhu týdne
o oznámení úrazu, nemoci
o změnách v osobních údajích
o oznámení požáru, havárie a jiné mimořádné události v DM

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

závažné uvedení vychovatele v omyl a úmyslné bránění v plnění jeho pracovních povinností – např.
podvod nesplněním důležité oznamovací povinnosti, záškoláctví, nedovolené nebo neoznámené
opuštění budovy DM
návštěva na pokoji a její tolerování po večerce
úmyslné, vědomé způsobení škody na majetku osobním nebo DM
porušení zásad ochrany majetku s následkem škody
porušení zákazu kouření, přechovávání a používání alkoholických nápojů v DM, příchod pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek, hraní hazardních her, vnášení pyrotechniky či zbraní
hrubé, vulgární, nepřiměřené chování vůči druhým osobám
přijetí návštěvy cizí osoby na pokoji
neoznámení změněného zdravotního stavu a pobyt v DM v době onemocnění infekční nebo jinou
nakažlivou chorobou

4. Velmi závažné porušení řádu DM: výchovné opatření – podmíněné vyloučení nebo
vyloučení
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

krádež, loupež, šikana, vydírání, rasistické projevy a jednání snižující lidskou důstojnost, propagace
a rozšiřování pornografie
ublížení nebo ohrožení zdraví druhého a jiné kriminální delikty
ubytování nepřihlášené osoby
intimní styk v prostorách DM
porušení zákazu vyrábění, nošení, přechovávání, distribuce a požívání drog a jiných návykových
látek na DM i během vycházek
přechovávání všech typů střelných i jakýchkoli jiných zbraní, nábojů, chemikálií a výbušnin na DM
jiné přestupky a přečiny proti zákonům
opakované porušení řádu DM

5. Ostatní ustanovení
5.1.
5.2.
5.3.

Opakovaným porušením řádu DM se rozumí třetí (u závažného porušení řádu DM i druhé)
opakování porušení řádu DM obdobného charakteru.
Velmi závažné nebo opakované porušení řádu DM v průběhu školního roku může být důvodem
k nepřijetí k ubytování na DM v dalším školním roce.
Ubytování na DM ukončuje ředitel školy za velmi vážné porušení řádu DM na návrh vychovatelů a
po projednání v pedagogické radě. Při podmíněném vyloučení z DM stanoví ředitel školy zkušební
lhůtu v rozmezí 1 - 10 měsíců. Ubytování na DM může ředitel školy ukončit okamžitě v případě
opakovaného velmi vážného porušení ustanovení řádu DM.

Tato příloha je součástí vnitřního řádu DM při SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.
Boučkova 355, Poděbrady
Nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013

.............................................................

............................................................

Ing. Milena Kavková
ředitelka školy
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Miroslava Šimáková
vedoucí vychovatelka DM
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