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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 

Základní ustanovení 

 

 Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům 

středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na vzdělávání a 

výchovu ve středních školách a stravování. Vede žáky k plnohodnotnému využívání 

volného času formou zájmových činností. 

 Činnost a provoz DM se řídí školským zákonem č.561/2004 a vyhláškou č.108/2005 

Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních v platném znění. 

 Do domova mládeže jsou přijímáni žáci na základě písemné přihlášky, kterou podají 

na ředitelství SOŠ a SOU stroj. a stavební nebo přímo na DM. Umístění žáka v DM 

platí pro jeden školní rok. Ubytování v DM není nárokové. 

 Žákovi může být v průběhu roku ukončeno ubytování, pokud o to písemně požádá 

zákonný zástupce nebo zletilý žák, není-li opakovaně (po dobu dvou měsíců) uhrazena 

úplata za ubytování a stravu, žák přestal být žákem školy nebo žákovi bylo ukončeno 

ubytování v domově mládeže pro porušování vnitřního řádu domova. 

 Všichni žáci ubytovaní v DM / i žáci nad 18 let / jsou povinni ustanovení tohoto řádu 

dodržovat - za hrubé nebo opakované nedodržování vnitřního řádu lze žáka z DM 

vyloučit.  

 

 

Práva a povinnosti ubytovaných žáků 

 

Ubytovaný žák má právo: 

a) Využívat veškerého zařízení domova určeného pro žáky, používat přidělenou místnost 

s příslušenstvím. 

b) Podílet na životě v domově, účastnit se zájmové činnosti v DM a výchovných akcí 

pořádaných nebo doporučených domovem mládeže a podílet se na organizaci akcí. 

Zájmovou činnost může žák vykonávat i mimo DM se svolením zákonného zástupce a 

skupinové vychovatelky. 

c) Volit a být volen do žákovské samosprávy DM. 

d) Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla. 

e) Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v domově svému vychovateli na 

patře. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se jeho pobytu v DM. 

f) Přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách v době mimo studijní a noční klid. Návštěvy 

na DM hlásí vychovateli. Vodit návštěvy na pokoje není dovoleno. Vstup do pokojů je 

povolen jen rodičům s vědomím vychovatele. 

g) Požádat svého vychovatele o mimořádnou vycházku. 
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Ubytovaný žák je povinen: 

a) Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova, režim DM, předpisy a pokyny k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelně seznámen.  

b) Řídit se pokyny výchovných pracovníků domova a dbát pokynů ostatních zaměstnanců. 

c) Chovat se obezřetně, neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit majetek svůj, DM     

i ostatních, šetřit el. energií, vodou a potravinami. 

d) Informovat DM o důležitých okolnostech týkajících se jeho zdravotního stavu                    

a podmínek pobytu (zejména o důvodu a místu pobytu mimo DM ve dnech školního 

vyučování a příčině neúčasti při výuce ve škole apod.). 

e) Řádně docházet do domova mládeže, účastnit se školního výchovně-vzdělávacího 

programu domova mládeže, zejména výchovných schůzek skupiny, týdenního úklidu 

apod. 

f) Při nástupu k ubytování na DM je žák povinen složit zálohu 200,- Kč na úhradu vzniklých 

škod na zařízení nebo vybavení DM. 

g) Zaplatit částku 180,- Kč za ztrátu klíče od pokoje a na vlastní náklady nechat zhotovit 

nový klíč od botníku. 

h) Chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících, pokud odchází z pokoje jako 

poslední, vždy uzamknout pokoj i koupelnu. 

i) V případě neplnění povinností vyplývajících z DŘ nebo jeho porušování může vychovatel 

žákovi zadat brigádu na úklid okolí DM, popř. jinou drobnou práci. 

j) Svědomitě se připravovat na vyučování. 

k) Podílet se na úklidu svého pokoje, udržovat čistotu a pořádek svých věcí, sociálního 

zařízení, společenských místností. Denně z pokoje vynášet odpadkový koš. Jedenkrát 

týdně provádět generální úklid pokoje dle uvedených pokynů, který vychovatelka 

kontroluje. Pomáhat při údržbě okolí DM v rámci žákovských služeb. 

l) Zachovávat pravidla společenského soužití, respektovat a ctít práva druhých, být 

ohleduplný k potřebám spolubydlících (také při používání mobilního telefonu, zejména 

v době studijního a nočního klidu a na organizované činnosti). 

m) Hlásit okamžitě závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a  inventáře. 

n) Doložit „Souhlasné prohlášení zákonného zástupce ubytovaného žáka“ a u zletilých žáků 

„Souhlasné prohlášení zletilého žáka“. 

o) Žáci jsou povinni v DM se přezouvat, obuv ukládat do skříněk na chodbě!  Za domácí 

obuv se považují papuče a nazouváky – ne tenisky, sandály apod. 
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Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků 

 

Práva zákonných zástupců: Být domovem informován o průběhu vzdělávání nezletilého 

žáka.    

a) Podávat připomínky vztahující se k pobytu žáka v zařízení vedení DM nebo 

vychovateli. 

b) Po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové 

podmínky pobytu v DM, nikoliv však nad rámec tohoto vnitřního řádu. 

 

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků: 

a) Zajistit, aby žák řádně docházel do DM. 

b) Seznámit se s vnitřním řádem DM. 

c) Na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí vychovatelky se osobně zúčastnit 

projednávání závažných otázek týkajících se výchovy žáka v DM. 

d) Informovat o zdravotní způsobilosti, její změně a jiných závažných skutečnostech, 

které by mohly mít vliv na průběh výchovy žáka a vybavit ho potřebnými léky. 

e) Podat žádost při předčasném ukončení ubytování písemně vedoucí vychovatelce. 

f) Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad 

obvyklého příjezdu apod.). 

g) Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM. 

h) Hradit poplatky za poskytované služby ve stanovených termínech.  

Povinnosti uvedené v bodech d)-g) plní samostatně též zletilí žáci. 

 

 

 

 

Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, majetku a hygieny v DM: 

 

a) Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky (zejména alkoholické nápoje, 

drogy a jiné zdraví škodlivé látky) je přísně zakázáno. Při důvodném podezření na 

zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí DM opatření k ochraně zdraví žáka 

tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i orgán sociálně právní ochrany, školu, 

popř. Policii ČR. Nemůže-li DM zajistit dostatečný dohled nad zdravotním stavem žáka, 

tak žádá rodiče o umístění žáka mimo DM. V případě důvodného podezření z požití 

návykové látky nebo při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit zdraví svoje a dalších 

osob nebo poškodit majetek, se žák podrobí orientační dechové zkoušce na přítomnost 

alkoholu. Při zneužití jiné návykové látky bude požadován předem souhlas rodičů 

k provedení testu. V případě odmítnutí testu na návykovou látku se na žáka hledí jako by 

ji užil. V případě pozitivního testu na přítomnost návykové látky je povinností uhradit 

náklady na provedený test a stejně tak případnou dopravu do zdravotnického zařízení. 

b) Je zakázáno používání, vnášení a přechovávání všech typů střelných zbraní, střeliva, 

chemikálií, výbušnin a zábavné pyrotechniky a jiných předmětů, které by mohly 

poškozovat zdraví. 
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c) Kouření v DM a v areálu školy i jejím bezprostředním blízkosti (vymezená hranice je 

mezi mosty po obou stranách budov školy) jakož i na všech akcích pořádaných DM je 

zakázáno (tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety a vodní dýmky).                 

Při porušení zákazu kouření a požití návykové látky žáky bude postupováno takto: 

 za 1. přestupek           - ředitelská důtka 

 za opakovaný přestupek         - podmín. vyloučení z DM 

(také při pozitivní dechové zkoušce na alkohol s naměřenou hodnotou nad 1,5 promile) 

 při dalším opakovaném přestupku   - vyloučení  z DM 

d) Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání 

snižující lidskou důstojnost je zakázáno.                                                                                  

Dále není povoleno: 

e) Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo 

poškozování dobrého jména DM či osob. 

f) Hraní hazardních a životu nebezpečných her a her o peníze. 

g) Používání vlastních el. spotřebičů bez vědomí vychovatelky. Žák si může přivést na DM 

tyto elektrospotřebiče: holicí strojek, fén, kulmofén, žehličku na vlasy, notebook, tablet, 

MP3, mobil. Uvedené přístroje může používat po revizi, kterou zajistí škola (hradí žák).  

      Užívání notebooku a tabletu je podmíněno těmito pravidly:  

- zákaz promítání filmů a hraní her ve studijní době 

     - vypnout ve 21,30 hod. a uschovat 

     - ve výjimečných případech studia po večerce se použití notebooku povoluje po domluvě 

       s vychovatelkou na klubovně 

     - notebooky a tablety se nesmí nabíjet v nočních hodinách ani dopoledních hodinách v době       

        nepřítomnosti žáka 

h) Zasahování do elektrických zařízení a manipulovat s otevřeným ohněm.  

i) Chovat nebo přechovávat zvířata na pokoji ani v jiných prostorách DM. 

j) Poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob, svévolně přemisťovat inventář domova. 

Škody je povinen uhradit viník či jeho zákonní zástupci. 

k) Jakýmkoliv způsobem manipulovat s bezpečnostním zámkem na oknech a termohlavicemi 

u topení. 

l) Přechovávání cenných předmětů a větších částek peněz (peníze je možné uschovat 

v pokladně u vychovatelek). 

m) Vzájemné návštěvy chlapců či dívek na pokojích. 
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Organizace a provoz DM 

 

a) DM nezajišťuje ubytování o víkendech, svátcích a školních prázdninách. Během týdne  

mohou žáci odjet pouze na písemné požádání s udáním důvodu a doby odjezdu. Odjezdy 

v pátek do 15,30 hod. Příjezdy do DM jsou v neděli od 18,00 hod. do 21,00 hod.             

Po příjezdu do DM se žák ohlásí v kanceláři vychovatelky a zapíše se do sešitu příjezdů. 

b) DM poskytuje komerční ubytování o víkendech, svátcích a prázdninách i na pokojích žáků. 

c) Žáci SOŠ a SOU mají zajištěnou celodenní stravu v DM, žáci ostatních škol pouze 

snídani, svačinu a večeři, oběd si zajišťují na svých školách. Odnášení jídel z jídelny    

    (mimo svačinu) není povoleno (výjimku mají žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky ve  

     škole, městě - po domluvě s vychovatelem). 

d) Úhradu platby za ubytování je nutno provést nejpozději do 25. každého předchozího          

     měsíce. Cena za ubytování při absenci se sníží pouze v případech: praxe žáků, nemoc žáka   

     přesahující 5 po sobě jdoucích dnů v měsíci, ukončení pobytu na DM. Odhlášku stravování 

     je nutno provést do 13,30 hod. den předem. Onemocní-li žák za pobytu u rodičů, ohlásí  

     rodič  nepřítomnost  telefonicky  na čísle  584 411 100  klapka 121, příp. na e- mail:   

     strava@soje. cz            
     Odhlášení a přihlášení stravy, objednávku balíčku a dřívější výdej snídaně si zajišťuje    

     každý žák sám u okýnka před jídelnou. 

 

e) Denní režim respektuje potřeby ubytovaných žáků daného věku (příloha č. 1). 

 Žáci po ranní hygieně a snídani odcházejí do školy. Neodchází-li žák do výuky, 

oznámí tuto výjimku s příslušným jiným programem vychovateli (návštěva lékaře, 

pozdější odchody do vyučování, odjezd domů s písemnou omluvenkou aj.). 

Dopoledne se nikdo na DM nevrací, výjimku mají pouze žáci, kteří přichází od 

lékaře nebo odjíždí domů, musí oznámit vychovateli na hlavní službě důvod 

příchodu, při odjezdu odevzdat vyplněnou žádanku s uvedeným důvodem a délkou 

nepřítomnosti na DM. 

 Po návratu ze školy mají žáci osobní volno, které využívají k zájmovým aktivitám,  

                 vycházkám, studiu či relaxaci. 

 Dobu po večeři využívají žáci především ke studiu! Ve studijní době je v DM klid, 

žáci se chovají ohleduplně, aby nerušili ostatní. Ve studijní době není povoleno se 

navštěvovat na pokojích. Pokud se někdo rozhodne pro individuální zájmovou 

činnost v čase studijní doby (bruslení, lyžování, krytý bazén), oznámí to 

vychovateli v časovém předstihu tak, aby si mohl studijní dobu přesunout do 

odpoledních nebo večerních hodin. 

 Vycházkový den je stanoven na středu v době od 18,00 – 21,00 hod. 

 Noční klid je stanoven v době od 22,00 – 6,00 hod. Po domluvě s vychovatelem je 

ve výjimečných případech možno prodloužit studijní dobu nebo dobu sledování 

TV programu po večerce. Žák musí mít vše připraveno na večerku (rozestláno, 

uklizeny své věci, provedenou os. hygienu, převlečeni v nočním úboru). Na 

klubovnu není povoleno nosit lůžkoviny, deky a potraviny. 

 Žáci, kteří vstávají před budíčkem, dodržují naprostý klid (nepouští rádio, nebaví 

se hlasitě, dveře zavírají potichu…).   
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f) Mimořádné odjezdy domů během týdne a omlouvání nepřítomnosti: 

 Pokud z nutných důvodů potřebuje žák mimořádně odjet domů v průběhu týdne, 

nahlásí tuto skutečnost skupinové vychovatelce, která o tom učiní záznam do 

denního hlášení. Povinností rodičů je vyrozumět o tomto mimořádném odjezdu 

vychovatelku předem e- mailem na adresu: vychovatel@soje.cz 

 Po příjezdu domů oznámí rodiče na DM řádný příjezd žáka telefonicky na tel. 

731 653 418, příp. 584 411 400 nebo e-mailem na uvedenou adresu. Na výše 

uvedené tel. číslo nebo e-mail jsou zákonní zástupci žáků povinni oznámit 

onemocnění, pozdější příjezd do DM apod. 

 

g) Výchovná opatření:     

 Ubytovaný žák je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se 

pokyny pracovníků domova, nedodržení pokynů vychovatelů je provinění proti 

vnitřnímu řádu DM. 

 Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za 

mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo 

jiné ocenění. Stupně pochval stanoví ředitel. 

 Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé 

z těchto výchovných opatření: 

a. výtka vyslovená vychovatelem  

b. důtka udělená ředitelem 

c. podmíněné ukončení ubytování v domově se zkušební lhůtou 

d. ukončení ubytování v domově mládeže 

      Pochvaly a jiná výchovná opatření k posílení kázně se oznamují třídnímu učiteli, písemně 

      rodičům žáka.  

 

 

Platnost od 2. 9. 2018        

                                                                                                 Mgr. Jiří Viterna 

(Ruší se platnost  VŘ z 1. 9. 2012 )                                                     ředitel školy   
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Příloha č. 1 

 
          

Režim dne 
 

6,45 hod                          Budíček           

      

6,45 - 7,20 hod            Osobní hygiena        

          

6,15 - 7,25 hod            Snídaně, příprava věcí do školy, úklid pokoje, vyvětrání   

             

7,40 hod.            Odchod do školy        

          

13,00 - 17,00 hod           Příchody ze školy, odpočinkové zájmové činnosti, zájmové kroužky,                                                      

             osobní volno, pobyt venku  

          

17,00 - 17,25 hod          Večeře        

      

18,00 - 19,30 hod          Studijní doba    

      

19,30 - 20,30 hod          Individuální zájmové činnosti, kroužky, mimořádné vycházkové volno   

      

19,30 - 21,00 hod         Zájmové činnosti na DM (televize, četba, PC atd.)    

      

21,00 - 21,40 hod          Osobní hygiena, příprava na večerku, úklidy,    

            vypnuté notebooky a rádia - 21,30 hod.    

      

21,45 hod           Večerka, zhasnout a klid  

 

 

   

      

      

 

2. 9. 2018                                              Lucie Kubalová 

                                            vedoucí vychovatelka 

         

 

 


