
 
 

 Na internátě, kde jsou ubytováni čeští žáci, platí speciální pravidla, která jsou shrnuta 

v internátním řádu.  Jelikož internátní řád existuje pouze v německy psané verzi, 

předkládáme Vám v češtině shrnutí krátkého výtahu bodů, které se nám zdály být 

nejdůležitějšími. Dokument je určen pouze pro orientaci a hrubé porozumění internátnímu 

řádu. 

 

 

Výtah z internátního řádu 

§ 4. 

(V průběhu let studia se časový harmonogram může lišit.) 

6:00-6:30 - Budíček 

6:30-7:00 - Snídaně v mense 

7:30-11:45 - Dopolední výuka 

11:45 – 12:25 – Oběd 

12:25-14:00 – Odpolední výuka 

Do 16:30 - Individuální program + kroužky  

16:30 – 18:30 – Studijní doba 

18:00 – 18:45 – Večeře v mense (dle ročníků) 

Do 21:00 – Individuální program 

21:00 - Večerka 

 

§ 4. – 5. 

Každý žák je povinen na internátu udržovat pořádek, k tomu se počítá i dodržování služeb 

(např. v  kuchyňce). 

V případě pocitu nemoci je žák povinen tento stav nahlásit mentorům. Následně mentor 

rozhodne, zda žák odjede domů. 

Žáci opačného pohlaví se mohou scházet ve společenských místnostech a kuchyňkách. 

 

§ 6. 



 
 

Chlapcům je do dívčích pokojů vstup zakázán. To samé platí i naopak.  

 

Je dobré vědět, že žák je okamžitě vyloučen, pokud bude zjištěno, že někomu něco odcizil.  

 

 

 

§7. 

 

Na internátě je povoleno mít kola, ale zodpovědné jsou za něj osoby kolo vlastnící. Internát 

pouze poskytuje kolárnu. 

 

Zbraně a explozivní látky jsou na internátě zakázané. 

Vlastnictví a konzumace alkoholu, drog a jiných omamných látek je zakázáno. 

Na internátě jsou zvířata zakázána.  

 

 

§ 9. 

 

A je tu možnost občas se v televizi kouknout na nějaký film. Pro zájemce je tu posilovna, 

počítačová místnost a hudební sál s klavírem. 

 

§ 10. 

V případě, že internátníci budou chtít odejít, mají povinnost se ve foyer zapsat do speciální 

listiny a při příchodu se znovu odepsat. 

V den, kdy žáci odjíždí domů, musí opustit internát do 16:30 a svou cestu si zajistí sami. 

V neděli pak musí na internát přijet do 20:30. 

 

§ 12. 

Věděli jste, že když se žáci opakovaně proviní proti internátnímu řádu, mohou být podle 

saského zákona SchulG § 29 následně potrestáni například:  

a) internátní důtkou 

b) pohrůžkou vyloučením 

c) náhlým vyloučením z internátu, což znamená i ze školy (Okamžité vyloučení může 

nastat pouze při zvláště závažných nebo opakovaných porušeních řádu.). 

 


