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VNITŘNÍ  ŘÁD 

DOMOVA  MLÁDEŽE 

Vnitřní řád domova mládeže (také DM) upravuje práva a povinnosti žáků a studentů 

a podmínky ubytování. 

Vnitřní řád domova mládeže je vydán na základě zákona 561/2004 Sb. (školský 

zákon) a vyhlášky 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

S vnitřním řádem jsou žáci a studenti seznámeni na začátku každého školního roku 

nebo při jeho aktualizaci bezprostředně poté. Je uložen u vedoucí vychovatelky, ředitelky 

školy, na hlavní nástěnce DM, je součástí dokumentace DM (výchovně vzdělávacího 

programu) a v elektronické podobě je na www stránkách školy. 

 
Účel domova mládeže 

Domov mládeže je školské zařízení zabezpečující žákům střední školy kvalifikované 

výchovné působení, žákům SŠ a studentům VOŠ ubytování a stravování. Pedagogičtí 

pracovníci DM spolupracují se školou, zákonnými zástupci žáků a ostatními osobami, které se 

podílejí na zabezpečování chodu domova. DM je v provozu po celý školní rok kromě 

prázdnin a víkendů. Provoz domova se řídí denním režimem, který je součástí tohoto řádu. 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  DOMOVA  MLÁDEŽE 

 

I. UPRAVUJE: 
A) Základní organizační pravidla týkající se práv, povinností a vzájemných vztahů 

Práva studentů, žáků a jejich zákonných zástupců 

Povinnosti studentů, žáků a jejich zákonných zástupců 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

B) Ochranu osobnosti v DM (vychovatel, žák, student) 

C) Provoz a vnitřní režim DM 

D) Ochranu zdraví a bezpečnosti, ochranu před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

E) Podmínky zacházení s majetkem DM 

  



II. STANOVUJE  VÝCHOVNÁ  OPATŘENÍ 

Žákem se rozumí ubytovaná osoba, která studuje na střední škole 

Studentem se rozumí ubytovaná osoba, která studuje na vyšší odborné škole 

Ubytovanými se rozumí žáci a studenti, kteří jsou ubytovaní na DM 

 

 

Ad I. 

 

A) Základní organizační pravidla týkající se práv, povinností a vzájemných vztahů 

 

 

a. Studenti, žáci a jejich zákonní zástupci mají právo: 

1. Požádat o ukončení pobytu v DM na základě písemné žádosti. 

2. V týdnu odjet z DM na základě písemné nebo telefonické žádosti zákonných zástupců žáka, 

u zletilých postačí ústní sdělení. 

3. Ubytovaní mohou požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla 1 x za 2 

týdny. 

4. Ubytovaní se mohou podílet na organizaci společenského, kulturního, sportovního života 

v DM. 

5. Žáci a studenti mohou používat přidělenou ložnici a veškeré zařízení DM určené 

ubytovaným. 

6. Žáci a studenti mohou sdělovat a podávat připomínky ke všem skutečnostem života na DM 

vychovatelkám i ředitelce školy a domova mládeže. 

7. Ubytovaní mají právo být volení do domovní rady. 

8. Ubytovaní mají právo na ochranu informací o své osobě, včetně informací o chování  

a prospěchu. 

9. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o zajištění ubytovacích a stravovacích 

služeb, o výchovné činnosti DM, o chování svého dítěte. 

10. Studenti, žáci a zákonní zástupci žáka mají právo na informace o aktuálním režimu DM 

(svátky, mimořádné situace). 

11. Ubytovaní mohou svobodně vyjadřovat své názory, připomínky různými formami (např. 

při evaluačních schůzkách). Nesou však zodpovědnost za obsah sdělení (zákaz propagace 

fašismu, drog, zákonná ochrana osobnosti, zákaz činnosti politických stran a jejich propagace 

atd.). 

12. Ubytovaným může být za jejich chování udělena pochvala, případně jiné ocenění. 

13. Ubytovaným je povoleno přijímat na pokoji návštěvu – musí ji však oznámit vychovatelce 

a ta si ji zapíše do sešitu návštěv. 

14. Ubytovaní mohou používat zařízení kuchyňky, musí však dodržovat hygienická  

a bezpečnostní opatření.  

15. Ubytovaní mohou požádat vedoucí vychovatelku nebo ředitelku školy o rozšíření svých 

práv formulovaných v textu vnitřního řádu DM. 

 

 

b. Povinnosti studentů, žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: 

1. Dodržovat vnitřní řád DM i bezpečnostní a protipožární pravidla a řídit se pokyny 

pedagogických pracovníků DM. 

2. Nepřítomnost nezletilého žáka v DM omlouvají jeho zákonní zástupci písemně či ústně 

nebo telefonicky. Také veškeré odjezdy nezletilého žáka z DM během týdne jsou omlouvány 

stejně. U zletilých žáků postačí při odjezdu jejich osobní nahlášení vychovatelce. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit v případě nemoci převoz dítěte domů. 



4. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit případný léčebný režim a jiná zdravotní a výchovná 

opatření. 

5. Žáci a studenti si odhlašují stravu sami pomocí stravovacího systému, který naleznou na 

stránkách školy. 

6. Každý ubytovaný zodpovídá za inventář pokoje vč. povlečení, za klíč od pokoje, od šatní 

skříně, skříňky na boty atd. Každou závadu na zařízení nahlásí okamžitě vychovatelce. 

7. Žáci jsou povinni hlásit každý odchod z DM mimo stanovený časový režim DM. Po 20. 

hodině již žáci nesmí opouštět budovu domova bez vědomí vychovatelky. Také případné 

prodloužení vycházky musí žák konzultovat s vychovatelkou konající noční službu. 

8. Ubytovaní jsou povinni dodržovat zásady slušného chování, jednat taktně a ohleduplně, jak 

vůči sobě navzájem, tak vůči všem zaměstnancům v DM i ostatním osobám, se kterými se 

v DM setkají. 

9. Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji a ve společných 

prostorách. Denně uklízí, vynáší odpadkový koš, třídí odpad, plasty, papír apod. 

10. Žáci mají povinnost svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního 

klidu. 

11. Ubytovaní mohou používat pouze elektrospotřebiče, které patří do inventáře DM a je  

u nich pravidelně prováděna revize. Vlastní elektrospotřebiče lze používat pouze po 

provedené revizi technikem v oboru elektro, kterému se spotřebiče předloží ke schválení 

v domově mládeže na začátku školního roku. V DM je zakázáno používat vlastní varné 

konvice. Z důvodu nebezpečí požáru je zakázáno nabíjet v elektrických zásuvkách mobilní 

telefony a notebooky bez dozoru ubytovaného na pokoji, při nabíjení nesmí být notebooky 

položeny na postelích, případně přikryty. Ubytovaní nesmí sami zasahovat do vybavení 

elektrického zařízení, nesmí sami provádět výměnu žárovek. 

12. Žáci jsou povinni přicházet do DM po víkendu včas a ve stanovenou dobu, tj. v neděli 

nejpozději do 22.00 hod., v pondělí od 5.00hod., nezletilí žáci jsou povinni se na DM dostavit 

nejpozději 1 hod. po příjezdu dopravního spoje. Po příchodu na DM se žáci nahlásí 

vychovatelce konající službu a předají jí průkaz žáka. 

13. Na pokojích není povoleno přechovávat potraviny podléhající zkáze, na ukládání potravin 

mají ubytovaní k dispozici ledničky. 

14. Ubytovaní jsou povinni oznámit každý úraz a onemocnění vychovatelce konající službu, 

žákyně graviditu vedení DM. Po dohodě s ředitelkou školy se rozhodne o dalším postupu. 

15. Při vstupu do budovy DM jsou ubytovaní povinni se přezout. Každý ubytovaný má 

přidělenou uzamykatelnou skříňku na boty v místnosti k tomu určené v 1. patře. 

16. Žáci jsou povinni do DM nepřinášet cenné předměty, vyšší obnosy peněz atd. Studenti 

přechovávají cenné předměty v DM pouze na vlastí zodpovědnost. 

17. Ubytovaní jsou povinni dodržovat klid v době přípravy na vyučování, tj. 19.00-20.00 

hod., noční klid po 22.00 hod., po této hodině již žáci nemohou používat přehrávače, televize, 

notebooky apod. 

18. Ubytovaní jsou povinni chovat se v domově slušně a klidně, ve společných prostorách 

chodit vhodně oblečeni (ne v nočních úborech apod.). Stejně tak při vstupu do jídelny při 

stravování. Není povoleno odnášet z jídelny nádobí. 

19. Studenti, žáci a zákonní zástupci žáků jsou povinni hradit poplatek za ubytování 

a stravování dle nastavených pravidel. 

20. Ubytovaní jsou povinni hlásit vychovatelce návštěvu na DM. 

21. Při odchodu z pokoje je nutné zavírat střešní okna a opatrně manipulovat s roletami. 

22. Při přesunech do DM a do školy dbát na dopravní předpisy, chovat se opatrně – vedle DM  

je výjezd RZP. 

23. Ve vestibulu není možné odkládat cenné věci (jízdní kola aj.). DM za tyto osobní věci 

neručí. 



24. Žáci jsou povinni navštěvovat posilovnu školy pouze s pedagogickým dozorem. 

25. Nezletilí žáci se nemohou během školního roku sami odhlašovat z trvalého ubytování 

v DM, pobyt jakkoli přerušovat a opět nastoupit do ubytování. Pobyt mohou přerušit nebo 

ukončit na základě písemné žádosti zákonných zástupců. 

26. Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích jsou zakázány. Setkávat se mohou pouze 

ve společných prostorách domova. 

 

 

c. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

1.Rámcová práva: 

 Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména 

na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany studentů, 

žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu 

s pedagogickým pracovníkem v DM 

- na to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu 

s právními předpisy 

- na objektivní hodnocení své činnosti. 

2. Rámcové povinnosti: 

 Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti povinnost: 

- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli výchovy 

a vzdělávání 

- chránit a respektovat práva žáka a studenta 

- chránit bezpečí a zdraví ubytovaných a předcházet všem formám rizikového 

chování v DM 

 

 

B) Ochrana osobnosti v DM (vychovatel, žák, student) 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 

osobní údaje, informace o zdravotním stavu ubytovaných a výsledky poradenské pomoci 

školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do 

styku. 

Studenti, žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu 

a výmaz osobních údajů. Mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů žáků a studentů za účelem propagace DM (webové stránky, 

propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných 

zástupců nezletilého žáka. U plnoletých žáků a studentů DM poskytuje informace 

o osobních údajích rodičům a blízkým osobám pouze na základě souhlasu žáka a studenta. 

 

 

C) Provoz a vnitřní režim DM 

DM je ubytovaným k dispozici od neděle do pátku mimo prázdnin a svátků. Budova se 

odemyká každý den v 5.00h, zamyká se po odchodu žáků na vyučování v 8.30h a opět je 

odemčeno v 11.30h. po příchodu vychovatelky. V neděli (příjezdy žáků) a ve středu 

(vycházky) je odemčeno do 22.00h, ostatní dny do 20.00h.   
Vnitřní režim DM: 

1. 5.00h. – vstávání na praxi 

2. 6.45h. – 7.00h – vstávání na vyučování (ranní hygiena, větrání pokojů, úklidy, úprava 

zevnějšku, …) 

3. 7.15h – 7.45h – snídaně – jídelna DM nebo kuchyňka (zákaz chození v nočním úboru) 



4. 8.00h – 16.00h – výuka, praxe (i odpolední), individ. činnost, příprava na výuku, práce 

na PC atd. 

5. 16.00h – 19.00h – osobní volno. V této době provádí žáci plánovanou činnost v DM 

i mimo něj a volnočasové aktivity neplánované – např. nákupy, vaření, studium, práce 

na PC, zájmovou činnost, návštěvy kulturních a sportovních akcí a zařízení, v této 

době se provádí také týdenní úklid, povlékání ložního prádla (pondělí), cvičení 

v posilovně školy (pondělí, středa) aj. 

6. 19.00h – 20.00h – studijní klid.  V této době je nutno dodržovat v DM klid, snažit se 

být ohleduplní k ostatním spolubydlícím. 

7. 20.00h – 21.30h – osobní volno v DM. Probíhají schůzky výchovných skupin, 

sledování TV, videí, vycházky (středa – dle dohody se službu konající vychovatelkou 

i v jiný den), práce na PC, internetu, zájmová činnost plánovaná i neplánovaná, 

aktivity v DM i mimo něj, … 

8. 21.30h – 22.00h – příprava na večerku (hygiena, rozestýlání lůžek,…)  

9. 22.00h – 6.00h – noční klid 

Časový rozpis vycházek pro žáky SŠ: 1. roč. - do 20.00h 

      2. roč. - do 20.30h 

      3. roč. – do 21.00h 

      4. roč. – do 21.30h 

 Žák může požádat vychovatelku o prodloužení vycházky o ½ hodiny. 

Pro VOŠ platí denní rozvrh jen v některých bodech - tj. např. povlékání, úklid, noční klid 

atd. Návraty z vycházek domlouvají studenti VOŠ vždy s vychovatelkou konající službu. 

V DM je zakázáno přechovávat jakákoli zvířata, přemísťovat inventář ložnic. 

 

 

D) Ochrana zdraví a bezpečnosti, ochrana před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

a. Ubytovaní mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, 

nedbalým zacházením a před sociálně patologickými jevy. DM má zpracovaný 

minimální preventivní plán – oblast prevence drog a jiných závislostí, který každý 

nový školní rok aktualizuje a se kterým jsou studenti, žáci a zákonní zástupci 

seznámeni.  

b. Ubytovaní musí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu 

v budově DM a při akcích pořádaných DM. 

c. Ubytovaným není dovoleno přinášet do DM věci ohrožující bezpečnost. 

d. Ubytovaní musí neprodleně hlásit úraz službu konající vychovatelce. 

e. Pokud ubytovaní zjistí, že cokoli v budově ohrožuje jejich bezpečnost nebo že si 

někdo počíná nebezpečným způsobem, případně, že jsou porušovány platné 

zákony a předpisy, jsou povinni tuto skutečnost sdělit neprodleně vychovatelce. 

f. V budově DM i v celém areálu nemocnice je zakázáno kouření, konzumace 

alkoholu a jakýchkoli drog, stejně tak i přechovávání drog nebo jejich distribuce, 

ať již bezplatně nebo jejich prodejem. 

g. V prostorách DM je zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie, audio, video nebo 

kombinované nahrávky bez souhlasu osoby, které se to týká. Jestliže je na 



nahrávce zachyceno ponižování, ubližování nebo jiná forma útoku vůči 

spolubydlícím nebo zaměstnancům DM, případně jejím cílem je někoho 

zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné porušení vnitřního řádu DM. 

h. Jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu budou posuzovány i další sociálně 

patologické projevy, jako je patologické hráčství, šikanování, vandalismus, 

rasismus a spoluúčast na vytváření a šíření dětské pornografie i její sledování např. 

na internetu. 

 

 

E) Podmínky zacházení s majetkem DM 

Žákům a studentům je zakázáno poškozovat majetek DM. 

Majetek DM žáci a studenti udržují v čistotě a používají ho jen v souladu s jeho 

povahou užití.  V případě poškození majetku úmyslně nebo nesprávným používáním, 

bude po ubytovaném žákovi (zákonném zástupci) nebo studentovi vymáhána 

adekvátní náhrada. 

Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách DM. 

Žáci a studenti naší školy, kteří jsou zároveň ubytovaní, jsou povinni dodržovat 

všechna ustanovení školního řádu SŠ, VOŠZ. Ostatní ubytovaní žáci/studenti mají 

povinnost se se školními řády naší školy seznámit a dodržovat rovněž všechna 

ustanovení. 

Ubytovaní jsou povinni dodržovat obecně platné zákony a předpisy. Pokud se dopustí 

v DM nebo při akci pořádané DM trestného činu (případně přestupku při odcizení 

nebo falšování písemností), jedná se o závažné provinění. 

 

 

Ad II. 

VÝCHOVNÁ  OPATŘENÍ 

 

a. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

b. Pochvaly uděluje vedoucí vychovatelka nebo skupinová vychovatelka, kázeňská 

opatření třídní učitel nebo ředitelka školy. 

c. Pochvaly udělují uvedené osoby na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu jiné osoby. Pochvalu si zaslouží mimořádný projev lidskosti, občanská 

iniciativa nebo statečný čin či dlouhodobá úspěšná práce. 

d. Při porušení povinností stanovených vnitřním řádem lze podle závažnosti udělit 

žákovi: 

- napomenutí před výchovnou skupinou 

- důtku třídního učitele 

- důtku ředitelky školy 

Kázeňská opatření se udělují v případech úmyslného poškozování majetku DM 

(spojené s úhradou nákladů na opravu), za jednorázové užití a konzumaci alkoholu 

a OPL (omamné a psychotropní látky), podvodné jednání, svévolné opuštění budovy 

mimo stanovený čas, opakované nebo závažné porušování vnitřního řádu.  

V případě závažného zavinění porušení povinností stanovených vnitřním řádem může 

ředitelka školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka, studenta. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ubytovaného vůči pracovníkům DM se 

vždy považují za závažné provinění. 

Podmíněné vyloučení ubytovaného: 

- úmyslné a cílené ubližování, hrubé slovní a fyzické napadání spolubydlících 

(šikana) či pracovníků DM, případ může být předán Policii ČR 



- projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení 

práv jedince nebo skupiny osob, případ může být předán Policii ČR 

- přechovávání předmětů, které by mohly zranit (střelné, sečné a bodné zbraně, 

výbušniny…) 

- opakované užívání a konzumace alkoholu a OPL 

- distribuce a prodej tabákových výrobků, alkoholu a OPL osobám mladším 18 let 

- závažné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem 

DM 

- závažné podvodné jednání, krádež, úmyslné ničení majetku DM nebo cizího 

majetku apod., případ může být předán Policii ČR 

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu. 

Dopustí-li se ubytovaný v průběhu zkušební lhůty dalšího porušení povinností, může 

ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

Ředitelka školy nebo vedoucí vychovatelka neprodleně oznámí uložení napomenutí 

nebo důtky (a důvody) písemně ubytovanému a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 

Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do osobní dokumentace ubytovaného. 

V případě zde neuvedených situací, budou tyto řešeny individuálně. 

 

 

 

 

 

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 2. 2019 

 

 

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto vnitřního řádu se ruší dosud platný školní řád ze dne 

2. 9. 2018 

 

 

 

 

Jana Caklová      Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. 

vedoucí vychovatelka v z.    ředitelka školy 


