
Příloha č. 1 organizačního řádu 

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE   

 
Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních a vyšších 

odborných škol kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování ve dnech 

školního vyučování. Přijetí do domova mládeže není nárokované, přihláška platí jeden 

rok.  

 

Provoz DM se řídí Vyhláškou č. 108/2005 Sb., 436/2010 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Ubytovaný žák je povinen 

dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků domova mládeže 

a školy, kterou navštěvuje. 

Ke komunikaci (mimořádné odjezdy, zprávy jakéhokoliv druhu) mezi vychovateli a rodiči, u 

nezletilých žáků také slouží odjezdové knížky, do kterých obě strany zapisují data a hodiny 

odjezdů z DM nebo od rodičů (zák. zástupců). Všechny zápisy musí být potvrzeny podpisem. 

 

 

Vnitřní řád obsahuje: 

 

1. Práva ubytovaných 

2. Povinnosti ubytovaných  

3. Povinnosti zákonných zástupců 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví   

5. Přehled výchovných opatření 

6. Vnitřní režim   

 

 

1.  P r á v a   u b y t o v a n ý c h  

 

a/ používat přidělenou místnost s příslušenství       

b/ využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky 

c/ podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti 

d/ aktivně se zapojovat na  životě v DM, své připomínky a návrhy předkládat na setkáních 

    domovní rady 

e/ účastnit se zájmové činnosti a různých akcí pořádaných nebo doporučených DM 

f/ požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla 

 

 

2. P o v i n n o s t i   u b y t o v a n ý c h 

 

a/ dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM 

b/ připravovat se na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu 

c/ šetřit zařízení DM, el. energií, vodou a potravinami. Při nástupu do DM se vybírá 

   částka 100,- Kč jako záloha ( např. ztráta klíčů a poškození zapůjčených věcí). Informace o 

výši ceny za klíče: pokoj 100,-Kč, botník  30,-Kč, skříň 30,- Kč,                

d/ návštěvu hlásit vychovateli (tzn. osoby, které nejsou ubytované v DM) 

e/ udržovat pořádek ve všech prostorách DM,  zejména ve svém pokoji a ve svých 

    osobních věcech. Není dovoleno vylepovat plakáty a cokoliv jiného přímo na zdi nebo    

    nábytek. Přezouvat se  do domácí obuvi na určeném místě  



f/  zachovávat pravidla společenského soužití (hlasitý poslech reprodukované hudby, 

ohleduplnost 

    ke spolubydlícím, dodržování studijního, nočního klidu a pod,) 

g/ dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví a zdraví spolubydlících, 

    dodržovat protipožární předpisy 

h/ větší obnos peněz a cenné věci dávat do úschovy (sekretariát školy) 

i/  vzájemné návštěvy dívek a chlapců na pokojích jsou zakázány 

j/  oznámit ihned vychovateli ve službě každý úraz, onemocnění a jakékoliv změny stavu 

    ubytovaného 

k/ v případě, že žák onemocní nebo z jiného důvodu nemůže nastoupit do DM 

    oznámí svoji nepřítomnost do domova mládeže nejpozději do 21.30 hodin téhož dne 

   (týká se i nedělních příjezdů) 

l/ jestliže ubytovaný žák zjistí jakoukoliv závadu na zařízení v DM, neprodleně ji nahlásí 

   vychovateli 

m/ není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace 

n/  není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a prodej výrobků    

     ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů 

     nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí./ustanovení  § 32 zákona 

     č.561/2004 Sb./ 

o/ není dovoleno v DM hrát hazardní hry 

p/  po dovršení plnoletosti – předem nahlásit osobně vychovatelce nepřítomnost v nočních 

    hodinách a podepsat opuštění DM na vlastní žádost 

q/ dle § 391, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, žák střední školy (student VOŠ) 

odpovídá za škodu způsobenou na zařízení DM. V případě způsobení škody úmyslně i 

z nedbalosti bude na  žákovi, respektive zákonném zástupci požadována náhrada vzniklé 

škody. 

 

 

 

 

3. P o v i n n o s t i   z á k o n n ý c h   z á s t u p c ů 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

 

a/ uvádět do přihlášky DM  pravdivé informace 

b/ na vyzvání ředitele nebo vedoucího vychovatele školského zařízení se osobně zúčastnit 

    projednání závažných otázek týkajících se žáka 

c/ oznamovat školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh výchovy, vzdělání, 

    bezpečnost žáka a jejich změny 

d/ oznámit nepřítomnost dcery (syna) v domově mládeže do 21.30 hodin téhož dne (týká se i 

   nedělních příjezdů) 

e/ potvrdit podpisem informaci z DM o změně režimu svého syna (dcery) po dovršení jejich 

   plnoletosti 

  



4. B e z p e č n o s t   a  o ch r a n a   z d r a v í  

 

1. Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád DM, se kterým byli seznámeni na začátku školního 

roku. 

2.  Bez vědomí vychovatele nesmí opustit DM. K návštěvě rodičů nebo příbuzných musí mít 

žák písemné povolení. Při mimořádných událostech telefonicky /např. náhlé onemocnění/ 

3. Příjezd do domova mládeže je povolen nejpozději do 21.30 hodin. V případě, že z vážných 

důvodů je příjezd do DM ohrožen, je žák /zák. zástupce/ povinen podat neprodleně 

telefonickou zprávu vychovateli konajícímu službu. 

4. Dodržovat pravidla  BOZP a PO. 

5. Výměna pojistek a žárovek není žákům povolena. Používání vlastních el. spotřebičů 

/vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky…/  je zakázáno.  Používání vlastní elektroniky / radia, 

počítače,…../ je možné pouze po revizi tohoto přístroje. Revize musí být obnovována každý 

rok na náklady žáka. Každý takový přístroj bude označen. Neoznačené přístroje je zakázáno 

používat. 

6. Je zakázáno zasahovat do elektroinstalace a vodoinstalace a poškozovat hasicí přístroje.  

7. Je zakázáno v prostorách DM přechovávání a požívání alkoholu, chemických prostředků a 

všech ostatních toxických látek včetně drog, tabákových výrobků atd.  

8. Je zakázán vstup do domova mládeže pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.  

9. Je zakázána manipulace a přechovávání střelných, bodných, sečných a jiných zbraní a 

přechovávání a manipulace s chemikáliemi, ohněm a výbušninami. 

10. Kouření v DM a jeho okolí je zakázáno. 

11. Stěhování nábytku, připevňování předmětů na stěny a nábytek je povoleno jen ve 

výjimečných případech pouze po dohodě s vychovatelkou. V případě poškození zařízení 

DM, bude po žákovi (zákonnému zástupci) požadována finanční náhrada (týká se i 

poškození malby) /č. 420 Občanského zákoníku/ 

12. Přechovávání zvířat v DM není dovoleno. 

13. Žáci DM nesmí bezdůvodně pobíhat po schodech, chodbách. Je zakázáno vyklánět se 

z oken. V době přítomnosti žáků na pokoji se z bezpečnostních důvodů pokoj nesmí 

zamykat. 

14. Do domova mládeže je nutno dojíždět veřejnými dopravními prostředky.  Parkování 

dopravních prostředků žáků v objektu zařízení  není dovoleno. 

15. Za peníze a cenné věci, které nebyly dány do úschovy domov mládeže, ani škola neručí. 

16. Před odchodem z pokoje je povinností každého uzavřít všechna okna (balkónové dveře) a 

uzamknout pokoj. 

17. Žáci DM, pokud přecházejí silnici (s DM-chlapci do školy, jídelny, DM-dívky a zpět) jsou 

povinni používat přechod pro chodce dle vyhlášky 361/2000 Sb. § 53, § 56 

18. Žáci ubytovaní na DM jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit 

dobré jméno školy a DM.  

 



5. P ř e h l e d      v ý c h o v  n ý c h     o p a t ř e n í 

 

Za vzorné chování, projev mimořádné aktivity nebo zásluhy ve prospěch kolektivu mohou být 

žákovi uděleny pochvaly. 

 

Stupně pochval stanovené ředitelem školy a vedoucím vychovatelem: 

 

a/ ústní pochvala vychovatele, vedoucího vychovatele, ředitele školy 

b/ písemná pochvala vychovatele, vedoucího vychovatele, ředitele školy 

 

 

Dle rozhodnutí vychovatelky lze v odůvodnitelných případech povolit výměnu vycházky. Za 

mimořádné aktivity ve prospěch DM lze  poskytnout vycházky prodloužené i v jiné dny než ve 

středu. 

 

 

Pokud žák porušuje ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a neřídí se pokyny 

pracovníků DM, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných 

opatření: 

 

Ústní napomenutí vychovatele, vedoucího vychovatele 

 

Písemné napomenutí vychovatele, vedoucího vychovatele 

 

Podmíněné vyloučení žáka provinění příklad - kouření, alkohol, drogy a jiné toxické 

látky  

nedostačující udržování pořádku ve svém pokoji 

 

Vyloučení žáka nebo žáka provinění příklad - na základě porušení podmíněného  

vyloučení, za výjimečné porušení vnitřního řádu 

(šikana, hrubé násilí, alkohol, drogy a pod) 

 

 

 



6. V n i t ř n í   r e ž i m    

 

Vnitřní řád může být v režimu dne upraven pro  žáky starší 18 let, avšak tak, aby nerušili 

ostatní ubytované 

7.00                                budíček 

 

7.00 – 7.20                      osobní hygiena 

 

7.15 – 7.45                       snídaně ( vyzvednutí balíčků při PX ) 

 

7.30 – 8.00                      hodnocení úklidu na pokojích 

 

13.00 – 17.15                  odpolední vyučování 

                                        práce výchovných skupin 

                                        schůzky, zájmové kroužky 

                                        osobní volno 

 

17.30 – 18.00                  večeře 

 

18.00 – 20.00                práce výchovných skupin, 

                                      besedy, zájmové kroužky, osobní volno 

 

 

19.00 – 21.00               s t u d i j n í     k l i d                                

 

21.00 – 21.45              osobní hygiena 

 

22.00                           v e č e r k a    n o č n í     k l i d 

 

 

 

 Individuální vycházky každou středu 

 

1. ročník                             do         20.00 

starší žáci                           do         21.00 

žáci nad 18 let                    do         21.30  - každý den 

 

 

 

 

 

Příjezd do DM je možné v neděli v době  od  17.00  -   21.30 hodin   
 


