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1 Úvodní identifikační údaje 

 

 

Název zařízení 
Domov mládeže při SZŠ a VOŠZ Havlíčkův 

Brod 

Adresa zařízení Husova 3023, 580 01 Havlíčkův Brod 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Adresa zřizovatele Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Název VVP 
Výchova mimo vyučování pro žáky střední 

školy 

Ředitelka školy Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. 

Kontakt 
e-mail:zdravskol@zdravskolhb.cz        

web: http://zdravskolhb.cz 

Vypracovala 

 

Jana Caklová, zastupující vedoucí 

vychovatelka 

 

Platnost VVP DM od 1. 2. 2019 
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2 Celková charakteristika domova mládeže 

 
Domov mládeže je součástí Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 

v Havlíčkově Brodě. Poskytuje ubytování a stravování žákům této školy, případně dle zájmu 

a možností i žákům jiných škol. Umisťování žáků do domova mládeže se řídí platnou 

legislativou. Obsah výchovně-vzdělávací činnosti navazuje na obsah výchovně-vzdělávací 

práce školy. Současně domov nabízí zájmové vzdělávání, jehož organizace se liší od 

vzdělávání školy. V domově je také umístěna školní jídelna – výdejna stravy.   

 

  
Vchod do budovy a celkový pohled na budovu Domova mládeže 

 
Cíle vzdělávání:  Účelné a kvalitní využívání volného času a mimoškolní výchovy  

a vzdělávání, spolupráce se školou. 

 

Formy vzdělávání:  Pravidelná činnost (každodenní) vychází z týdenních plánů. 

Příležitostná činnost (např. besedy, přednášky apod., spontánní aktivity) vyplývá z náhodných 

průběžných denních činností. 

 

Jednotlivé okruhy výchovné činnosti jsou založeny na dobrovolnosti, zajímavosti, klidné 

atmosféře domova, dostatečné motivaci a navozování kladných emocí. 

 

Metody vzdělávání: Vysvětlování, doučování, nabídky činností, motivace vlastním 

příkladem, besedy, přednášky, rozhovory, hodnocení, pochvala a domluva, trest/výchovný 

moment/, návštěvy kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, účast na 

různých zájmových aktivitách v domově i mimo něj, návrhy činností, přesvědčování, ankety, 

nabídka. 

 

Obsah vzdělávání: Výchova ke zdravému životnímu stylu, pěstování komunikačních  

a sociálních dovedností, výchova k zodpovědnému jednání, zájmová činnost – plánovaná  

a neplánovaná, naplňování společenských, kulturních a estetických potřeb, formování 

životních postojů. 

 

Výchova mimo vyučování poskytuje žákům při respektování jejich osobních zájmů 

aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Pedagogické působení směřuje 

k tomu, aby se v domově žáci cítili dobře, učili se vzájemné toleranci a ohleduplnosti a aby 

měli zodpovědný postoj k vlastní budoucí profesi. 
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3 Personální podmínky 

 
V domově mládeže jsou zaměstnány kvalifikované vychovatelky, které mají dlouholetou 

praxi v práci s mládeží a které splňují požadavky na odbornou výchovně-pedagogickou 

činnost. Ve své ped. činnosti se neustále vzdělávají a respektují nové požadavky na 

vzdělávání, svoji odbornost si prohlubují na pravidelných metodických sdruženích, 

samostudiem, na školeních, případně kursech, spolupracují se školou. Případné problémy se 

žáky mohou konzultovat s výchovnými poradci školy. Jsou vstřícné ke komunikaci se žáky  

a studenty, se zákonnými zástupci žáků a sociálními partnery domova. Kromě pedagogicko-

výchovné činnosti se starají o běžný chod domova a zajišťují jeho provoz. 

Ve výdejně stravy jsou zaměstnány obchodně provozní pracovnice, které zajišťují 

stravování pro žáky i zaměstnance a podílí se na úklidu domova. 

Do domova dochází také domovník školy, který má na starost drobné opravy a údržbu, 

obsluhu kotelny domova apod. 

 

 

 

  
Kuchyň – výdejna stravy
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4 Materiální podmínky 

 
Domov mládeže sídlí v Husově ulici č.p. 3023 v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě  

a budova je v majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. (Majetkový odbor kraje Vysočina zřídil 

věcné břemeno ve prospěch domova mládeže se smlouvou o sdružení finančních prostředků.) 

 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

 
K dispozici má domov mládeže tyto prostory: 

 

Ve třetím a čtvrtém poschodí jsou umístěny pokoje. Vždy 2 pokoje jsou spojené do buňky 

pro 4 žáky a mají společné sociální zařízení (sprchový kout, 2 umyvadla a WC). K dispozici 

je 80 lůžek, tedy 40 pokojů.  

Pokoje jsou vybaveny na odpovídající úrovni a nábytek je průběžně inovován podle 

finančních možností školy. Jsou zde umístěny také ledničky, které zvyšují komfort 

ubytovaných. 

K zapůjčení jsou ve vychovatelně také fény, kulmy, společenské hry, CD přehrávače, 

žehlička, omezený počet nádobí, sendvičovač, topinkovač apod. Nově byla zakoupena pračka, 

sušák na prádlo a žehlicí prkno – slouží především k péči o uniformy na praxi. 

Dále mají ubytovaní k dispozici počítačovou učebnu vybavenou 6 PC, jednou starší 

tiskárnou a jednou novou tiskárnou s kopírkou. Žáci mají neomezený přístup k internetu, 

domov je napojen na optický kabel a je vybaven bezdrátovým připojením Wi-fi, které jim 

umožňuje připojení na internet na pokojích. 

Další místností je klubovna, která je využívána i jako učebna psychologie pro výuku školy. 

Je vybavena sedacím nábytkem, psacími stolky, televizorem, DVD přehrávačem, v zadní části 

místnosti je žíněnka a stůl na stolní tenis. Pro další sportovní aktivity žáci využívají posilovnu 

školy, která je vybavena posilovacími stroji. 
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Pro vlastní stravování a přípravu jídla je k dispozici kuchyňka, kde si mohou ubytovaní 

ohřát jídlo v mikrovlnné troubě, využít sporák a varnou konvici. V zadní části kuchyňky je 

umístěna pračka. Sušák si půjčují žáci na pokoj. 

Dále je zde malá místnost pro zájmovou činnost, kterou v současné době využívá 

keramický kroužek. 

Pro přezouvání ubytovaných slouží prostory s uzamykatelnými skříňkami pro uložení 

obuvi. Ve druhém patře je umístěna výdejna stravy a jídelna. Kapacita jídelny je 54 míst, je 

možnost ji mimo dobu stravování využívat jako společenskou místnost s klavírem, 

televizorem a videopřehrávačem. Ve výdejně stravy je zařízení na ohřev jídla, myčka, lednice 

a prostor na umývání a úklid nádobí. Zde se nachází i kancelář pro řešení finanční stránky 

stravy a ubytování, přihlášení a odhlášení stravování apod. 

 
 

  
Vnitřní prostory – chodby 

 

  
Pokoje a jejich vnitřní vybavení 
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Jídelna s klavírem a televizí 

 

 

  
Počítačová učebna, místnost pro zájmovou činnost 

 

  
Klubovna a učebna psychologie s televizí 
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Sportovní vybavení, kuchyňka 

 

5 Spolupráce se sociálními partnery 
 

Domov mládeže spolupracuje se sociálními partnery, kteří se podílejí na realizaci 

výchovně-vzdělávacího plánu. Nejvýraznější je spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci, 

kteří mohou domov kdykoliv navštívit a informovat se o chodu domova, chování žáků, 

stravování atd. S denním režimem a vnitřním řádem DM jsou seznámeni na začátku školního 

roku nebo při jeho aktualizaci bezprostředně poté. Pro zákonné zástupce se připravují  

i informační tiskopisy, kde se uvádí u nezletilých žáků příjezdy a odjezdy žáků v neděli, 

pondělí i během týdne, podepisují souhlasné prohlášení, že byli seznámeni s vnitřním řádem 

DM a podmínkami pro ubytování a stravování. Zájemcům o ubytování jsou kdykoli 

poskytovány potřebné informace. Další náležitosti jsou zveřejněny i na webových stránkách 

školy. 

Dále domov spolupracuje úzce se školou, ředitelkou školy, pedagogy i dalšími 

zaměstnanci vzájemnou konzultací a účastí na pedagogických poradách a akcích pořádaných 

školou. 

Domov spolupracuje organizačně i s Nemocnicí Havlíčkův Brod (prádelna, záchranná 

služba), s lektory při zajišťování besed pro žáky (například kosmetička a vizážistka, instruktor 

karate), s Městskou policií Havlíčkův Brod (besedy v rámci preventivního protidrogového 

plánu), s AZ centrem (využití elektrické pece k vypalování výrobků pro keramický kroužek), 

se Základní školou Nuselská (dovoz obědů) apod. 

 

6 Východiska pro tvorbu VVP DM 

 
Základní koncepce našeho výchovně-vzdělávacího plánu vychází z rámcově vzdělávacího 

plánu, z vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních v platném znění. Vychází také z dřívějších zkušeností 

z tohoto oboru a z dalších záměrů a podmínek školy a domova mládeže. 
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7  Zásady pro přijímání uchazečů o ubytování a ukončení 

     ubytování 
 

Do domova mládeže jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné písemné přihlášky. Při 

umisťování do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště,  

k dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu 

stavu. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podává přihlášku na každý školní 

rok. O termínech podání přihlášky jsou zájemci včas vyrozuměni a stejně tak o případném 

umístění či nikoliv. Důležitým kritériem je i lůžková kapacita domova /80 míst/. 

 

Žákům je ukončeno ubytování za těchto podmínek: 

- požádá-li písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák o jeho ukončení 

- pokud výše uvedení neuhradili opakovaně poplatek za ubytování nebo školní 

stravování ve stanoveném termínu a nedohodli s ředitelem domova jiný termín úhrady 

a když 

- žák přestal být žákem dané školy; 

- žákovi bylo povoleno přerušení studia; 

- žák byl vyloučen z domova mládeže; 

- žák se přestěhoval. 

V případě volné kapacity domova lze žáka přijmout k ubytování i v průběhu školního roku. 

Na ubytování není právní nárok. 

 

8 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků i zaměstnanců je zajišťována v rámci celé školy  

a domova mládeže. Základem BOZP a PO je především plnění pracovních povinností  

a prevence rizik, což znamená: 

Pro žáky: 

- pravidelně se zúčastňovat školení BOZP a PO /na začátku školního roku v budově 

školy/; 

- po nástupu do domova jsou žáci seznámeni s bezpečnostními pravidly /proškolení 

stvrzují svým podpisem/; 

- v prostorách domova jsou všichni povinni se pohybovat takovým způsobem, aby 

nedošlo k úrazu; 

- pokud k úrazu dojde, zapisuje se do Knihy úrazů; 

- jednou až dvakrát ročně je prováděna cvičná evakuace. 

Pro zaměstnance: 

- pravidelné kontroly hasicích přístrojů; 

- pravidelné revize výtahu; 

- oznamovat poruchy a závady na pracovišti; 

- dodržovat pokyny zaměstnavatele a zásady chování na pracovišti; 

- vykonávat pracovní činnosti tak, aby nebylo ohroženo zdraví zaměstnanců ani žáků 

- absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. 
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9 Časový plán vzdělávání 

 
Časový plán vzdělávání je rozpracován v ročním výchovně-vzdělávacím plánu na 

příslušný školní rok, neboť některé činnosti jsou plněny celoročně a dlouhodobě. Zpracovává 

ho vedoucí vychovatel domova mládeže a následně hodnotí výsledky. 

Měsíční plány vytváří ved. vychovatel a skupinoví vychovatelé, zde jsou uváděny akce  

a činnosti v konkrétním měsíci, úkoly průběžné i mimořádné. 

Týdenní plány /uváděné v deníku výchovné skupiny/sestavují skupinoví vychovatelé pro 

svoji výchovnou skupinu, je zde přehled plánované pravidelné i jednorázové činnosti. 

Denní režim je součástí vnitřního řádu a žáci jsou v něm informováni o organizaci režimu 

dne v domově. 

V příloze ŠVP DM je uveden vnitřní řád domova mládeže. 

 

10 Začlenění průřezových témat do výchovného procesu 

 
Průřezová témata jsou ve VVP DM rozdělena do 4 částí: 

- občan v demokratické společnosti 

- člověk a životní prostředí 

- člověk a svět práce 

- informační a komunikační technologie 

 

10.1 Občan v demokratické společnosti 
Toto téma se prolíná do všech činností a aktivit žáka vytvářením demokratického prostředí 

v domově mládeže, které je založeno na vzájemné ohleduplnosti a respektování, spolupráci 

v kolektivu. Žáci jsou vedeni ke slušnému chování k sobě, vychovatelům, ale i ostatním 

občanům na veřejnosti a k osvojení vlastností potřebných pro život a výkon povolání. Žáci se 

zapojují pravidelně ve škole i v domově mládeže do charitativních a dobrovolnických akcí 

v průběhu celého školního roku. 

  

10.2 Člověk a životní prostředí 
Člověk je součástí přírody, a proto je potřebné žáky vést k odpovědnosti za životní 

prostředí. Žáci v domově se snaží třídit odpad, jsou vedeni k šetření energiemi, ke vhodné 

formě poznávání přírody jako je například turistická vycházka nebo beseda s ekologickou 

tématikou, k boji proti kouření, výchově ke zdravému životnímu stylu, udržování čistoty 

v prostředí, ve kterém žijí, apod.  

 

10.3 Člověk a svět práce 
Žáci by měli mít zodpovědný postoj k vlastnímu profesnímu vzdělávání, a proto se  

i výchova mimo vyučování při každodenních činnostech snaží vytvářet dobré podmínky ke 

studiu a pěstovat komunikační a sociální dovednosti žáků – rozvíjet slovní zásobu, naučit se 

správně komunikovat ve skupině, ve škole, v rodině; umět projevit svůj názor, efektivně 

využívat volného času ke studiu, pomáhat slabším žákům. Žáci získávají informace o trhu 

práce v informačních médiích i ve škole a výchovný poradce jim pomáhá orientovat se ve 

světě práce a rozpoznat předpoklady pro výkon budoucího povolání. 
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10.4 Informační a komunikační technologie 
se prolínají činnostmi žáků v mnoha směrech a domov mládeže se snaží napomáhat těmto 

činnostem. Velmi dobře je vybavena počítačová učebna, kde mohou žáci pracovat neomezeně 

na moderních počítačích, v domově je zavedeno připojení Wi-fi, žáci se mohou připojit se 

svými počítači k internetu. Knihovnu domov nemá, ale žáci si půjčují literaturu ve školní 

knihovně, případně mohou využívat Krajskou knihovnu Vysočiny na náměstí. 

 

11 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

         a žáků mimořádně nadaných 

 
Žáci se zdravotním postižením – údaje o zdravotním postižení nebo sociálním 

znevýhodnění lze získat z přihlášky do domova mládeže a rozhovorem s konkrétním žákem. 

Zde je nutný individuální přístup ze strany vychovatelů a vhodná komunikace, ohleduplný 

přístup ostatních žáků a integrace do skupiny. Podmínky podpůrných opatření musí být pro 

tyto žáky upraveny také individuálně. Domov je částečně bezbariérový, přístupová cesta do 

domova je upravena, do vyšších pater jezdí výtah. Žákům s vývojovými poruchami učení 

/dyslexií, dysgrafií apod./ vychovatelé mohou pomoci překonávat případné obtíže při 

vzdělávání a sociálním začlenění. O přijetí těchto žáků do domova mládeže rozhoduje ředitel 

školy a domova mládeže. 

Žáci se sociálním znevýhodněním jsou žáci z rodin s nízkým sociálně kulturním 

postavením, žáci z rodin imigrantů a azylantů, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy 

apod. Práce s těmito žáky spočívá ve vhodném přístupu skupinového vychovatele i ostatních, 

ve správné motivaci k přípravě na vyučování a zájmové činnosti. Vychovatel se seznámí se 

sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, lépe tak pochopí jejich projevy a problémy a zvolí 

vhodnou výchovnou metodu a postup další činnosti. 

Mimořádně nadaní žáci se mohou projevovat jako výrazné osobnosti, mohou mít 

problémy s komunikací a sebehodnocením, jsou často citliví na kritiku a hodnocení druhých.  

I zde je vhodné přizpůsobit výchovnou činnost potřebám těchto žáků, zaměřit se na rozvoj 

jejich osobnosti a dbát aby zájmové aktivity byly zařazovány tak, aby se v nich uplatnili a byli 

přiměřeně úspěšní všichni žáci.  

Ve všech těchto případech je potřebná spolupráce se školou a výchovnými poradci školy. 

 

12 Ekonomické podmínky 
Domov mládeže má standardní vybavení a odpovídá požadavkům na ubytování žáků.  

Žáci za poskytnuté služby ubytování, případně stravování, platí částku, která odpovídá 

ekonomickým hlediskům a je stanovená předem, vždy při přijímání žáků na DM. 

Škola poskytuje již při přijímacím řízení zákonným zástupcům žáků dostatek informací  

o tom, jaký typ ubytování, včetně stravování, DM nabízí a jaká je cena ubytovacích služeb. 

Žáci ubytovaní v DM jsou vedení k tomu, aby majetek DM využívali k účelu, ke kterému 

je určen a chránili ho s péčí dobrého hospodáře.  
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13 Přílohy  

Příloha č.1 

Domov mládeže SZŠ a VOŠZ  

Havlíčkův Brod, Husova 3023 

Tel: 721522595 

 

 

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 
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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. 
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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. 
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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: 
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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. 
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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. 
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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 

 


