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Základní ustanovení  a organizace domova mládeže 
 

1. Domov mládeže poskytuje studentům ubytování s možností celodenního stravování. 
2. Provoz domova mládeže je během školního roku zpravidla od neděle 17:00 hod. do 

pátku 15:00 hodin v běžném vyučovacím týdnu. V ostatních případech začíná  
v 17:00 hod. dne, jež předchází začátku vyučování, a končí v 15:00 hod. posledního 
vyučovacího dne v daném týdnu. 

3. Příjezd na DM je zpravidla v neděli nebo v den, který předchází vyučování, v době od 
17:00 hod. do 21:30 hod. 

4. V případě, že student nemůže přijet na DM v pravidelném nástupním termínu (např. z 
důvodu nemoci, z rodinných důvodů apod.), je zákonný zástupce nebo přímo zletilý 
student povinen nahlásit tuto skutečnost službu konající vychovatelce nebo  
telefonicky na čísle 583 213 126 v době, která  je  určena  pro příjezd na domov 
mládeže (od 17:00 hod. do 21:00 hod.). Nepřítomnost může  ohlásit  v předešlém 
týdnu, dále písemně nebo osobně s dostatečným předstihem. 

5. Domov mládeže pomáhá plnit výchovné a vzdělávací úkoly školy, jejíž je organizační 
součástí. 

6. Student se dobrovolným pobytem v domově mládeže zavazuje dodržovat ustanovení 
vnitřního řádu. Řídí se pokyny pracovníků domova mládeže. 

7. Vstupovat do domova mládeže mohou pouze ubytovaní studenti. Vstup dalších osob 
je možný jen se svolením vychovatelky konající hlavní službu, a to v době od 14:00 
do 19:00 hodin.V jiném čase pouze ve výjimečných případech se svolením 
vychovatelky, a to do místností vyhrazených pro návštěvy (kinosál, klubovna). 

8. Provoz domova mládeže se řídí denním režimem, který je přílohou č. 1 tohoto řádu. 
9. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina. 
10. Domov mládeže je zařazen do I. kategorie. Poplatek za úhradu nákladů spojených s 

ubytováním a stravováním je daný přílohou č. 2 tohoto řádu. 
11. Výše měsíční úhrady se nemění, i když student není ubytován po všechny dny v 

měsíci. Pokud je student v domově ubytován jen část měsíce z důvodu organizace 
výuky (například v době souvislé odborné praxe), stanoví se výše úhrady za 
ubytování úměrně k počtu dnů, po které byl ubytován. 

12. Studenti ubytovaní v domově mládeže se zde také stravují. 
13. Jestliže dojde ke krádeži může  vychovatel(ka) domova  mládeže za přítomnosti  

svědka prohledat  pokoj podezřelého ( svědek je člen DR). 
14. Tento vnitřní řád nahrazuje předchozí a je platný do vydání nového vnitřního řádu. 
15. Vnitřní řád vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 64/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 
Přijímání a ukon čování ubytování student ů v domov ě mládeže 
 

1. Kapacita domova mládeže  je 111 míst. Při  přijímání  do domova mládeže  mají 
přednost děti  z dětských domovů. 

2.  Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci studenta nebo zletilý 
student  nejpozději do 25. července. 

3.  Během roku ukončí ředitelka školy studentovi pobyt v domově mládeže, pokud 
a) o to písemně požádá zákonný zástupce studenta nebo zletilý student, 
b) zákonný zástupce nebo zletilý student opakovaně po dobu dvou měsíců 

neplatí příspěvek za ubytování v řádném termínu s výjimkou vážných důvodů, 
které mohou dočasně bránit poukázání příspěvku a které jsou předem 
projednány ředitelkou školy, 

c) prokáže krádež nebo vniknutí do domova přes balkon, a  to  s okamžitou 
platností, 

d) student přerušil studium, 
e) studentovi bylo ukončeno ubytování v domově mládeže pro porušování 

vnitřního řádu domova mládeže. 
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Práva a povinnosti student ů a zákonných zástupc ů dětí a nezletilých student ů 
 

1. Ubytovaní studenti mají právo 
 

a) využívat veškeré zařízení domova mládeže určené studentům, 
b) podílet se na organizaci života v domově mládeže, volit a být volen do 

domovní rady - příloha č. 2, 
c) prostřednictvím domovní rady, ve vážných případech i samostatně, se obracet 

na vedení domova mládeže, 
d) odjet z domova mládeže na základě předběžného souhlasu zákonného 

zástupce (písemného, telefonického) a po informování vychovatelky. Zletilý 
student svůj odjezd oznámení vychovatelce, 

e)  navštěvovat jakékoliv zařízení pro zájmovou činnost mimo domov mládeže a 
to po oznámení službu konající vychovatelce. Je-li tato doba mimo čas 
vycházky, je u nezletilých studentů potřebný písemný souhlas zákonného 
zástupce, 

f) požádat kterýkoliv den v týdnu příslušného vychovatele o vycházku mimo 
stanovenou  dobu, dle  přílohy č. 2 tohoto řádu, 

g) žáci maturitních ročníků mohou mít od listopadu prodlouženou dobu  přípravy 
na vyučování do 22:30 hodin, a to se souhlasem vychovatelky konající noční 
službu. 

 
2. Zákonní zástupci studentů  
 
mají právo na informace o průběhu poskytování školské služby, o chování a výsledcích 
svého ubytovaného  dítěte (syna – dcery). Toto právo mají také rodiče zletilých studentů, 
pokud zletilý student  souhlasí, popřípadě informace  získají i osoby mající vůči zletilým 
studentům vyživovací povinnost. 

 
3. Ubytovaní studenti jsou povinni 
 
a) dodržovat tento vnitřní řád,  předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
b) plnit pokyny pedagogických pracovníků domova mládeže vydané v souladu s 

právními předpisy a vnitřním řádem, 
c)  informovat po příjezdu na DM službu konající vychovatelku o aktuálních změnách 

zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, 
které by mohly mít vliv na průběh a bezpečnost ubytování či stravování. Jsou-li tyto 
skutečnosti známy zákonným zástupcům, jsou tito rovněž povinni informovat 
vychovatelku ve službě. Pokud jsou tyto skutečnosti známy osobám blízkým, je 
vhodné rovněž informovat vychovatelku ve službě, 

d) neprodleně informovat vychovatelku nebo jiného pracovníka DM při zjištění 
zdravotních či jiných obtíží u sebe či jiné ubytované osoby, 

e) podrobit se dechové zkoušce, kterou zajistí vychovatelka či jiný pedagogický 
pracovník, jestliže mají důvodné podezření, že žák požil alkohol, 

f) plnit pokyny provozních zaměstnanců vydané k zajištění chodu domova mládeže v 
souladu s právními předpisy, 

g) připravovat se na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu, 
h) dodržovat denní režim, zejména návraty z vycházek a ranní odchody do školy, 
i)  přezouvat se do domácí obuvi a ukládat boty do své uzamčené skříňky v místnosti  

tomu určené nebo, si boty a  přezůvky ukládat v pokoji na určené místo do dolní části 
skříně, 

j) udržovat pořádek a čistotu v osobních věcech, v pokoji i v prostorách celého domova 
mládeže, 

k) dodržovat základní pravidla hygieny,  
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l) dodržovat základní pravidla bezpečnosti při odchodu do  školy, 
m) každý čtvrtek provádět v pokoji velký úklid, 
n)  dle rozpisu provádět úklid kolem DM  a v areálu školy v souladu s pokyny 

vychovatele, 
o) hlásit závady na zařízení domova mládeže službu konající vychovatelce ihned po 

jejich zjištění, 
p) chovat se šetrně k zařízení domova mládeže a zamezit ničení interiéru, šetřit energií, 

vodou,  potravinami, 
q) dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy, 
r)  uložit cenné předměty a větší finanční obnosy do pokladny ve sborovně, 
s) ukládat potraviny pouze do přidělených skříněk, do ledničky, kterou musí vyklidit vždy 

před odjezdem, 
t) oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění. V případě, že žák 

onemocní, jde k lékaři v místě svého bydliště a zůstane doma, oznámí rodiče tuto 
skutečnost ještě týž den v DM, 

u) seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. 
 
4. Zletilí studenti jsou dále povinni 
 
oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 3 zákona 561/2004 Sbírky a další 
údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost studenta, a změny v těchto údajích. 
 
 
5. Zákonní zástupci nezletilých studentů jsou dále povinni 
 

a) na vyzvání ředitelky školy či jejího zástupce se osobně zúčastnit projednávání 
závažných otázek týkajících se chování při poskytování školské služby, 

b)  oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 3 zákona 561/2004 Sbírky a 
další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost studenta, a změny v těchto údajích, 

c) omlouvat a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, 
d)  uhradit případné škody, které student během pobytu v DM způsobí, 
e) Při  onemocnění studenta  v domově  mládeže oznámí nemoc  vychovatelka rodičům 

a rodiče jsou  povinni si  ubytovaného  studenta  vyzvednout  z DM. Pokud  tak   
zákonní zástupci  neučiní, oznámí tuto skutečnost vychovatelka příslušné  sociální  
pracovnici. 

 
6. Studentům je zakázáno 
 

a) kouřit v prostorách domova mládeže a v celém areálu školy a DM, 
b) užívat,  přechovávat, nabízet, zprostředkovávat  prodej alkoholu, omamných a zdraví 

škodlivých látek a drog, návykových látek v prostorách domova mládeže i mimo něj, 
c) přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a 

výbušninami, 
d)  přechovávat zvířata, 
e)  hrát hazardní hry, 
f) zasahovat do elektroinstalace a dalších sítí a rozvodů, 
g)  zamykat se na pokojích, 
h) půjčovat svůj docházkový čip jiné osobě, 
i) v době nočního klidu používat mobilní telefony, notebooky a vzájemně se 

navštěvovat, 
j)  polepovat stěny, obložení zdí a nábytek plakáty, fotografiemi a samolepkami, mimo 

určená místa (nástěnky), 
k)  nechávat cenné věci volně nebo v neuzamčených skříňkách a zásuvkách, 
l)  svévolně poškozovat zařízení DM, 
m) přemísťovat inventář DM bez vědomí vychovatele,  
n) odnášet nádobí a příbory z jídelny, 
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o) kopírovat počítačové programy a hudební nahrávky, kopírovat nelegálně vyrobená 
CD a DVD, 

p)  parkovat motorová i nemotorová vozidla v areálu školy a DM bez souhlasu vedení 
DM, bez písemného souhlasu rodičů, 

q)  přelézat, vyklánět se z balkonů, vyhazovat z nich předměty, 
r)  vzájemné navštěvování chlapců a dívek mezi patry, 
s) v době  vyžádaných  vycházek se zdržovat v areálu  školy a domova  mládeže, 
t)  používat elektrické spotřebiče bez souhlasu vychovatele, 
u)  nosit nevhodný oděv, čepici na hlavě v prostorách domova  mládeže a jídelny. 

 
7. Výchovná opatření 
 

a) za vzorné chování a příkladné plnění povinností, za aktivitu při akcích domova 
mládeže a za mimořádné činy, za dlouhodobě úspěšnou práci  navrhuje vychovatelka 
udělení pochvaly vychovatele  nebo ředitelky školy, 

b) za porušování vnitřního řádu domova mládeže může vychovatelka udělit podle 
závažnosti ústní napomenutí se zápisem do osobního spisu, napomenutí 
vychovatelky,  důtku vychovatele, napomenutí ředitelky, důtku ředitelky, podmínečné 
vyloučení (stanovuje se zkušební lhůtou, a to nejdéle na jeden rok) vyloučení, 

c)  za porušení vnitřního řádu domova mládeže, za nekázeň v průběhu týdne, za 
porušování denního režimu či za špatný úklid může vychovatelka udělit zákaz 
vycházek v daném týdnu, 

d) za zvlášť hrubé slovní napadení pracovníků školy a DM, šikanování, projevy rasizmu, 
užívání a přechovávání alkoholu v areálu školy a DM, držení, nošení, užívání, 
nabízení, zprostředkování prodeje a prodej návykových látek bude žákovi uděleno při 
prvním porušení podmínečné vyloučení se zkušební lhůtou na tři měsíce. Tento 
skutek bude oznámen školnímu metodikovi prevence a Policii ČR. Při opakovaném 
porušení následuje okamžité vyloučení, 

e)  vychovatelka i vedení školy mají právo informovat o udělených pochvalách, 
výchovných opatřeních i závažných přestupcích rodiče nebo zákonné zástupce 
studentů, popřípadě osoby mající k nim vyživovací povinnost. 
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Příloha č. 1  
 
Denní režim domova mládeže 
 
6:45 hod.                        budíček 
6:45 hod.    -  7:30 hod.       osobní hygiena, úklid pokojů, snídaně 
7:30  hod.   -   8:00 hod. 1   odchod do školy 
12:15 hod.  - 14:15hod.       oběd 
do 16:30 hod.              osobní volno, zájmová činnost 
16:30 hod.  - 17:00 hod.      den před odjezdem – hlavní úklid pokoje 
16:30 hod.  - 18:00 hod.       studijní klid 
17:30 hod.  - 18:15 hod.    večeře 
do 21:00 hod.              osobní volno, zájmová činnost, studium dle potřeby 
21:00 hod.  - 21:30 hod. večerní hygiena 
21:30 hod.                    večerka / v neděli večerka ve 22:00 hod. 
 
 
Budíček je v 6:45 hodin, budíček před touto stanovenou dobou oznámí žáci vychovatelce při 
večerce. 
Snídaně, oběd, večeře – do jídelny přicházejí žáci jednotlivě, v jídelně se chovají ukázněně a 
dbají pokynů vychovatele. Při odchodu z jídelny zanechají místo u stolu čisté. Žákům není 
povoleno z jídelny odnášet nádobí. 
Úklid pokojů – každý žák si ráno před odchodem do školy vyvětrá, zastele lůžkoviny do 
válendy, potah na posteli, porovná židle, šatstvo urovná ve skříni, vynese odpadky na místo 
k tomu určené, zavře balkónové dveře, zhasne, vypne všechny spotřebiče, uzamkne pokoj. 
Hlavní úklid pokoje – žák si porovná věci ve skříni, v zásuvkách, poličkách, utře prach, 
vysaje podlahu, vynese odpadkový koš na místo k tomu určené. 
Odchod do školy: 

– budova DM se zavírá v 8:00 hod. do 11:00 hod., 
– žáci, kteří mají vyučování později nebo jdou k lékaři, se hlásí tuto skutečnost u 

vychovatele. 
Příchod na DM je možný po ukončení vyučování, po uvolnění ze školy nebo po příchodu od 
lékaře, kdy žák předkládá omluvenku. Žákům, kteří nejsou ubytováni na DM, není vstup 
povolen. 
Osobní volno slouží žákům k odpočinku, může být regulováno po dohodě s rodiči, dle 
chování a prospěchu žáka. Od 15. 6. trvá osobní volno do 19:30 hodin. 
Studijní klid – v celém DM je naprostý klid, žáci se připravují na vyučování. Žáci, kteří se 
potřebují učit po večerce, se musí domluvit s vychovatelem, který má noční službu. 
Večerní hygiena – žáci provádějí osobní hygienu, chystají si lůžkoviny a uklízejí pokoj. 
Večerka – po oznámení večerky jsou ubytovaní žáci převlečeni do nočního úboru, v 
pokojích, je zhasnuto, po domluvě s vychovatelem mohou svítit lampičkou, na pokojích je 
klid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 doba odchodů do školy se může lišit v závislosti na rozvrhu výuky, obecně 30 minut před zvoněním 
na přípravu nebo na přestávku před vyučovací hodinou. 
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Příloha  č. 2 
 
Vycházky 
 

zimní čas/ letní čas 
1. ročník  - pondělí, úterý, čtvrtek     -vycházka do 19:00 hod./ vycházka do 20:00 hod. 
                - středa, neděle         -vycházka do 20:00 hod./vycházka do 21:00 hod. 
2. ročník  - pondělí, úterý, čtvrtek -vycházka do 20:00 hod./vycházka do 21:00 hod. 
                - středa, neděle             -vycházka do 21:00 hod./vycházka do 21:00 hod. 
mladiství  - celý týden                     -vycházka do 21:00 hod./ vycházka do 21:00 hod. 
plnoletí    - celý týden                     -vycházka do 21:20 hod./ vycházka do 21:20 hod. 
 
 
 
Domovní rada 
 
Je vždy volena na začátku školního roku, zastupuje žáky jednotlivých výchovných skupin. Je 
složena ze žáků výchovných skupin, kteří si na prvním zasedání rady DM volí tajným 
hlasováním předsedu. S radou spolupracuje vychovatelka pověřená řízením DM, činnost 
upravují stanovy rady. 
 
 
Výdej stravy ve školní jídeln ě 
 
snídaně    6:45 hod.  -   7:30 hod. 
oběd       12:15 hod.  - 14:15 hod., pátek do 14:00 hod. 
večeře    17:30 hod.  - 18:15 hod. 
(balíčky místo snídaně, oběda, večeře si strávníci domlouvají individuálně) 
 
 
Stravování žák ů 
 
Žáci ubytovaní na DM mají možnost se celodenně stravovat ve školní jídelně. Polední 
stravování může žákům zajišťovat škola, kterou žák navštěvuje, pokud si žák nemůže 
z rozvrhových důvodů oběd vyzvednout v době výdeje stravy.  
Podmínky ke stravování ve školní jídelně získá strávník současně s přihláškou ke stravě. 
 
Připomínky ke stravování uplatňují žáci u rady DM nebo u stravovací komise při radě DM 
nebo u skupinové vychovatelky. Každý týden ubytovaní žáci hodnotí jídelníček, který je 
předkládán ve školní kuchyni. 
 
 
 
  


