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1. Základní ustanovení 

Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které je součástí SŠIS a poskytuje žákům středních škol 

výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Zároveň zajišťuje těmto žákům školní stravování. DM vede 

žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových a odpočinkových činností.  

 

Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 

a ubytovacích zařízeních, školských účelových zařízeních a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vnitřní režim DM zajišťuje vedoucí vychovatelka. 

Základní organizační jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina řízená 

skupinovým vychovatelem. Budova mládeže splňuje podmínky pro zařazení do I. kategorie (§5 vyhlášky 108 

/2005 Sb.). 

Vnitřní řád vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované 

a zaměstnance DM. 

 

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců v domově mládeže  

2.1 Práva ubytovaných žáků 

Ubytovaný žák uplatňuje svá práva vyplývající z Úmluvy o právech dítěte a školského zákona, zejména právo:   

1. na vzdělání, výchovu a školské služby  

2. na přiměřený odpočinek, volný čas a ocenění aktivního přístupu k životu v DM  

3. na respektování své osobnosti  

4. využívat svůj volný čas v DM k rozvoji své osobnosti  

5. využívat nabídku zájmových činností a navštěvovat i zájmové útvary organizované jinými institucemi 

(sportovní oddíly apod.)  

6. požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla v pravidelných intervalech  

7. používat veškeré zařízení DM určené pro žáky + Wi-Fi a TV 

8. volit a být volen do žákovské samosprávy  

9. podávat vhodnou formou opodstatněné připomínky k činnosti a celkovému provozu DM  

10. znát výsledek řešení podaných připomínek  

11. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se své osoby  

12. na denní vycházku a možnost jejího prodloužení  

13. požádat o možnost přípravy na vyučování po večerce   

14. odjíždět k zákonným zástupcům v pracovní dny po předchozí dohodě zákonného zástupce 

s vychovatelem (u nezletilých žáků)  

15. za stanovenou úhradu používat vlastní elektrospotřebič nebo osobní počítač ke studijním účelům,  

a to s ohledem na spolubydlící a na dobu studijního a nočního klidu  

 



 

Stránka 3 z 13 
Vnitřní řád domova mládeže 

2.2 Povinnosti ubytovaných žáků 

1. Řádně dochází do DM a řádně se účastní výchovného programu (organizačních a výchovných schůzek 

výchovné skupiny, týdenního úklidu apod.).  

2. Dodržuje vnitřní řád, režim dne, předpisy a pokyny DM k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl řádně 

seznámen.  

3. Plní pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.  

4. Respektuje práva spolubydlících (tolerance a ohleduplnost v době přípravy na vyučování a v době 

nočního klidu – v době přípravy na večerku a po večerce nelze tolerovat návštěvy na pokojích, 

shromažďování se na chodbách a schodištích. Návštěvy přijímá žák do 19 hodin v prostorách tomu 

vyhrazených.  

5. V době večerky má připraveny lůžkoviny a oblečení na spaní.  

6. Dodržuje zásady slušného a ohleduplného chování, nenarušuje kázeň a neohrožuje zdraví druhého ani 

své vlastní.  

7. Dodržuje základní hygienická pravidla a udržuje čistotu a pořádek ve svých věcech, podílí se na denním 

a týdenním úklidu pokoje, v rámci veřejně prospěšné činnosti přispívá k udržování pořádku 

ve společných prostorách a v okolí DM.  

8. Chrání osobní majetek i majetek DM před poškozením a ztrátami (zamyká pokoj), v době své 

nepřítomnosti zamyká skříň s osobními věcmi (za ztrátu peněz, mobilních telefonů a dalších cenných 

věcí DM neručí).  

9. Po příchodu do DM se přezouvá do domácí obuvi (nikoliv do sportovní obuvi) a pro vycházkovou, příp. 

venkovní sportovní obuv využívá přidělený zamykatelný botník.  

10. Nesedá na okenní parapety, nevyklání se a nepokřikuje z oken, nevyhazuje odpadky z oken.  

11. Oznamuje vychovateli jakýkoliv úraz, onemocnění a užívání léků.  

12. Žák je povinen ohlásit v recepci odchod k lékaři, mimořádný odjezd domů v průběhu týdne a jiné 

podstatné skutečnosti týkající se jeho pobytu (delší nepřítomnost atd.)V případě návratu od lékaře sdělí 

žák výsledek vyšetření. V případě nemoci odjíždí domů, v případě onemocnění v místě bydliště podá 

ihned zprávu do DM a odhlásí stravu ve školní jídelně.  

13. Respektuje zavírací a otevírací dobu DM.  

14. Své vlastní potraviny ukládá do vyhrazené lednice (nikoliv na okenní parapet).  

15. Neotevírá okna (větrání je možné pouze ventilacemi), nevytahuje a nestahuje žaluzie – možno pouze 

naklápět do polohy světlo/tma (zabrání se tak jejich poškození a následné finanční úhradě).  

16. V DM je zakázáno: Užívat, vnášet, přechovávat či distribuovat návykové látky vč. jejich obalů, tj. zejména 

alkohol, tabákové výrobky vč. elektronických cigaret a vodních dýmek, omamné a psychotropní látky 

a jiné látky s psychoaktivními účinky, a přicházet pod jejich vlivem do DM. To neplatí pro případy, kdy 

žák užívá léky s obsahem omamných nebo psychotropních látek v rámci léčebného procesu, který jí byl 

stanoven zdravotnickým zařízením. Distribuce omamných a psychotropních látek a jedů dle §283 

trestního zákoníku je v ČR zakázána a takové jednání je považováno za trestný čin. Škola je povinna 
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v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením PČR. V DM je dále zakázáno hrát hazardní 

hry, vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Všechny tyto 

aktivity jsou považovány za rizikové chování. 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 (OSPOD), popř. při podezření na trestný čin i Policii ČR. Je-li 

žák ohrožen na zdraví, zajistí DM lékařskou, příp. poradenskou pomoc. Nemůže-li DM zajistit dostatečný 

dohled nad zdravotním stavem žáka, pak je povinností zákonného zástupce umístit své dítě mimo DM 

(vážnější onemocnění, stav pod vlivem návykových látek apod.).  

17. Respektuje zákaz kouření v budově DM i v jeho přilehlém okolí.  

18. Na pokoji používá pouze vyhrazené a registrované spotřebiče, nikoliv varné konvice, vařiče, toustovače, 

přenosné chladničky, žehličku apod.  

19. Z hygienických a zdravotních důvodů nelze na pokoji chovat nebo přechovávat jakákoliv zvířata. 

20. Bez svolení vychovatele nepřemísťuje nábytek ani nelepí plakáty mimo místa k tomu určená.  

21. Respektuje nepřípustnost jakýchkoliv rasistických projevů, projevů lidské nesnášenlivosti a jednání 

snižujícího lidskou důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie a dalších nezákonných činností (řeší 

Policie ČR).  

22. Při skončení ubytování řádně předá pokoj, veškeré užívané vybavení a zapůjčený inventář (v původním 

stavu, případné škody uhradí z vlastních finančních prostředků).  

 

2.3 Práva zákonných zástupců ubytovaných žáků 

1. Být DM nejméně jednou za rok informován o průběhu vzdělávání nezletilého žáka. 

2. Podávat připomínky vztahující se k pobytu žáka nebo na jejich návrh upravit svému dítěti režimové 

podmínky pobytu v DM, nikoliv však nad rámec VŘ.  

3. Na vyžádání mají právo na informace také rodiče zletilých žáků. Bez vyzvání budou domovem 

informováni jen o případné dlouhodobé nepřítomnosti v DM, o stavu osobního účtu žáka, o zahájení 

správního řízení, o změněném zdravotním stavu jejich dítěte, případně o dalších závažných 

skutečnostech.  

 

2.4 Povinnosti zákonných zástupců ubytovaných žáků 

1. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy jejich 

dítěte  

2. Informovat DM o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, jejich změny a jiných závažných 

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

3. Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého příjezdu atd.)  

4. Podat žádost při předčasném ukončení ubytování písemně nejpozději 15 dnů před ukončením 

ubytování.  
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5. Pravidelně ve stanovených termínech platí veškeré poplatky spojené s ubytováním a stravováním.  

 

2.5 Vztahy ubytovaných žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci domova mládeže 

1. V domově mládeže se přezouváme, při setkání se zdravíme a chováme se k sobě slušně. 

2. Dodržujeme pravidla slušného chování. 

3. Ubytovaní žáci oslovují pedagogické pracovníky vychovateli (-ko). 

4. Šikana, úmyslné fyzické a hrubé slovní útoky vůči pracovníkům DM nebo spolu ubytovaným se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených vnitřním řádem. 

 

2.6 Ochrana osobních údajů 

1. Ubytovaní žáci mají právo na ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy a právo na 

zachování mlčenlivosti ze strany domova mládeže.  

2. Domov mládeže zpracovává osobní údaje pouze na základě právních předpisů. Zpracování osobních 

údajů nad rámec právních předpisů lze pouze s výslovným souhlasem žáka. Údaje o účelech zpracování 

jsou uvedeny ve formuláři pro udělení souhlasu. 

3. Ubytovaní žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na přístup k osobním údajům a na 

informace o jejich zpracování. 

4. Domov mládeže nesmí bez výslovného souhlasu žáka poskytnout osobní údaje třetím stranám. 

5. Ubytovaným žákům je zakázáno pořizovat obrazové a zvukové záznamy osob bez jejich souhlasu. 

6. Ubytovaným žákům je zakázáno zveřejňovat nebo poskytovat třetím stranám jakékoliv informace z dění 

v domově mládeže, které obsahují osobní údaje ubytovaných žáků a zaměstnanců bez jejich souhlasu. 

7. Zjistí-li ubytovaný žák, že jsou porušována jeho práva na ochranu osobních údajů nebo práva jiné osoby 

v domově mládeže, nahlásí tuto skutečnost vychovateli nebo vedoucí vychovatelce. 

 

3. Provoz a vnitřní režim domova mládeže 

3.1 Organizace žákovského kolektivu 

Základní organizační jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina, kterou vede jeden 

vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. 

V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3. Ve 

skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50. Žáci se ubytovávají 

v pokojících odděleně podle pohlaví. Pokud to umožní složení ubytovaných žáků, zařazují se do skupin odděleně 

podle škol, ročníků a věku. 
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3.2 Umísťování žáků v domově mládeže 

Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák vedoucí vychovatelce DM v termínu 

do 30. května, v případě žáků budoucích 1. ročníků vycházíme vstříc individuálním požadavkům středních škol. 

O umístění nebo neumístění jsou žadatelé vyrozuměni do 15 dnů po termínu stanoveném pro podání přihlášky. 

Rozhodnutí o přijetí do domova platí pro ubytování žáka nebo studenta v domově po celou dobu studia stejně 

jako souhlasná prohlášení o zpracování osobních údajů či souhlas s orientačním testováním na přítomnost 

alkoholu nebo návykové látky v organismu. Každoročně při nástupu k ubytování musí žák odevzdat vyjádření 

lékaře nebo zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti pro ubytování v kolektivu (bezinfekčnost) a potvrzení 

o studiu. 

Během školního roku ukončí ředitel školy žákovi umístění v Domově mládeže pokud:  

a) o to písemně požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student 

b) zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil finanční částku za ubytování nebo 

za stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady 

c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy 

d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání 

e) žákovi nebo studentovi bylo ukončeno ubytování v domově pro porušování vnitřního řádu DM (§ 31 

školského zákona) 

f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která 

ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání 

g) pokud se žák či student dopustí vážného přestupku proti VŘDM na konci školního roku, může být 

v příštím školním roce nepřijat k ubytování či jeho nástup k ubytování může být až o půl roku odložen 

 

Přihlášku na školní rok podávají zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci plnoletí na adresu ředitelství školy a to 

vždy na jeden školní rok. Pokoje odpovídají I. kategorii. Ubytování není nárokové a o umístění žáků rozhoduje 

výhradně ředitel školy. 

Pobyt žáka na DM může být ukončen v průběhu školního roku, pokud o to písemně požádá zákonný zástupce 

nebo zletilý žák, a není-li opakovaně v daném termínu uhrazena finanční částka za ubytování. Také pokud žák 

přestal být žákem školy nebo byl pro závažný přestupek z DM vyloučen.  

 

3.3 Ubytovaným není dovoleno 

a) kouření v prostorách DM a jeho okolí, pití alkoholu a přechovávání alkoholických nápojů, nošení, držení, 

distribuce a zneužívání návykových látek v DM 

b) zamykat se na pokojích 

c) přechovávat v DM zvířata, hmyz a jiné živočichy 

d) používání neevidovaných elektrických spotřebičů 

e) přechovávání všech typů zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin 
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f) přechovávání cenných předmětů a vyšších finančních obnosů. Pokud žák používá vlastní počítač, pak 

pouze s písemným prohlášením o vlastní odpovědnosti za něj. 

g) parkování motorových vozidel a jízdních kol v prostorách přináležejících k domovu (pro kola je na 

domově vyčleněn prostor) 

h) v průběhu týdne odjíždět z DM bez předchozího písemného souhlasu rodičů či zákonných zástupců, u 

zletilých žáků a studentů pouze na základě písemné žádosti k odjezdu a to 24 hod. před odjezdem 

i) používat hrubé slovní a fyzické útoky vůči ostatním v DM, jakékoli projevy šikanování se vždy považují 

za závažné porušení školského zákona 

j) v prostorách domova mládeže je zakázaná činnost a propagace politických stran a hnutí, náboženských 

sekt a společenství. Taktéž platí zákaz reklamy, která je v rozporu s cílem a obsahem vzdělání, výchovy 

a morálním vývojem žáků a studentů či přímo ohrožující životní prostředí. 

 

3.4 Ubytování a stravování 

Ubytování v DM se poskytuje žákům na dobu jednoho roku s výjimkou hlavních prázdnin a víkendů, maturitním 

ročníkům do ukončení studia. Rozhodnutí o přijetí žáka do DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o domovech 

mládeže a je pouze v pravomoci ředitele školy. Ukončit pobyt v průběhu roku lze jen ze závažných důvodů na 

základě písemné žádosti rodičů či zletilého žáka. 

Přihlášku k ubytování podává na adresu ředitelství školy zákonný zástupce žáka, respektive zletilý žák. Přihláška 

je podávána vždy na jeden školní rok. Žadatel je následně vyrozuměn písemně. Ubytování v DM není 

nárokovatelné. 

Ubytovanému žáku může být v průběhu školního roku ubytování ukončeno, pokud o to písemně požádá jeho 

zákonný zástupce nebo zletilý žák, rovněž v případě, není-li opakovaně v daném termínu uhrazena finanční částka 

za ubytování, pokud žák přestal být žákem školy nebo pokud byl vyloučen z DM. 

DM je v provozu ve dnech školního vyučování. O víkendech (kromě příjezdových nedělí od 17:00 hodin) DM 

ubytování nezajišťuje. Provoz DM končí posledním dnem školního vyučování v daném školním roce. DM zajišťuje 

pro žáky celodenní stravování. 

Poplatek za ubytování a stravování se hradí vždy na měsíc dopředu (tzn., že do konce měsíce musí být uhrazen 

poplatek na měsíc následující). Je nutné počítat s určitou prodlevou mezi úhradou z Vašeho účtu a připsáním na 

účet náš. Je proto vhodné platbu uskutečnit okolo 20. dne v měsíci. První platba proběhne v měsíci srpnu (na 

září), poslední v měsíci květnu (na červen). Oznámení o ukončení pobytu se podávají vedoucí vychovatelce 

nejpozději 15. den v měsíci předcházejícímu požadované slevě. Poplatek za ubytování činí 1.350 Kč. DM je 

zařazen do první kategorie ubytování (s rozpětím platby do 1.600 Kč). Výše měsíční úhrady se nemění, i když žák 

není ubytován po všechny dny v měsíci. Poplatek činí cca 2 600 Kč, z čehož připadá na ubytování 1.350 Kč a zbytek 

na stravné. 
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3.5 Služby žáků 

Žáci se podílejí na organizování života v domově mládeže a jsou určováni na těchto službách: 

a) úklid kolem domova 

b) výměna prádla 

c) vynášení barelů a tříděného odpadu 

d) péče o květiny na patře 

e) úklid kuchyňky na patře 

 

3.6 Režim dne 

Ubytovaný žák respektuje denní režim DM: 

 6:30  -    7.00 budíček, osobní hygiena, úklid pokoje 

    7.00  -    7:45 snídaně, odchod do školy 

11:15  -  14:30 výdej obědů ve školní jídelně 

14:30  -  17:30 odpolední vyučování, osobní volno, zájmová činnost  

17:30  -  18:15 výdej večeří ve školní jídelně 

18:15  -  19:00 osobní volno 

19:00  -  21:00 uzavírací doba DM, studijní doba, večerní zájmová činnost 

21:00  -  21:30 osobní hygiena, příprava na večerku 

21:30  -  22:00 večerka 

22:00  -    6:00 doba nočního klidu 

 

3.7 Studijní doba, návštěvy žáků na pokojích, vycházky a odjezdy 

Studijní doba je stanovena režimem dne podle věku a prospěchu žáků. Po příchodu ze školy se žáci hlásí u 

skupinového vychovatele, jehož pokyny se řídí. Odpolední studium využívají dle vlastní potřeby, od 19:00 do 

21:00 hodin je vyhrazena studijní doba pro všechny. Ve výjimečných případech povolí vychovatel žákovi studovat 

po večerce, nejdéle však do 23:00 hodin. V době od 19:00 do 7:00 hodin platí zákaz návštěv žáků na cizích 

pokojích. Do 21 hodin se žáci mohou zdržovat ve společných prostorách DM (klubovny, studovny, tělocvična…). 

Po 21. hodině již žáci nesmí opouštět patro, ve kterém jsou ubytovaní. Návštěvy ubytovaných žáků využívají 

společné prostory na DM (klubovny a chodby) a to od 8-19h.   

Vycházky a odjezdy 

Žák má právo na prodloužené vycházky v libovolný den jedenkrát týdně. Vycházky povoluje vychovatel v hlavní 

službě. Za mimořádné výsledky ve škole nebo zásluhy na domově může žák získat vycházku mimořádnou. Pokud 

žák nedodržuje řád domova, ztrácí nárok na vycházku.  

Účast na aktivní sportovní nebo jiné činnosti organizované mimo domov povoluje skupinový vychovatel či 

vychovatel hlavní služby. 
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Odjíždět k rodičům musí žáci na každý víkend. Odjezdy jsou v pátek do 16:00 hod., příjezdy v neděli od 17:00 hod. 

do 22:00 hod., nebo v pondělí ráno. Mimořádné odjezdy v týdnu povoluje skupinový vychovatel. Na domov se 

žák musí vrátit nejdéle do 22:00 hod. Při neočekávaném zdržení na vycházce je žák povinen neprodleně 

telefonicky uvědomit službu konajícího pracovníka. 

Nezletilí žáci obdrží odjezdové knížky, kam vychovatel zapisuje čas a datum všech odjezdů z DM. Po příjezdu je 

žák povinen odevzdat odjezdovou knížku vychovateli ke kontrole. Odjezdové knížky může vychovatel využít 

k různým zprávám pro rodiče i naopak. 

Všechny mimořádné odjezdy nezletilých žáků z DM se povolují na základě písemné žádosti rodičů, případně školy 

či lékaře. Zletilí hlásí odjezd vychovateli a rovněž písemně doloží. 

Délka vycházek: 

Studenti  do 16 let do 20:00 hod. se svolením skupinového vychovatele  

  nad 16 let do 21:00 hod. se svolením skupinového vychovatele 

  po 21:00 hod.  jen se svolením vedoucí vychovatelky 

  nad 18 let  po 21:45 hod. jen se svolením vedoucí vychovatelky 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti 

1. Ubytovaní žáci jsou povinni důsledně dodržovat všechny předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví, požární ochrany.  

2. Veškeré návštěvy žáků či jiné osoby se nesmí v domově mládeže pohybovat bez souhlasu vychovatele. 

3. Ubytovaní žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek, pomáhat při 

udržování pořádku v domově mládeže a jeho okolí.  

4. Při pobytu ve školní budově a na akcích pořádaných školou jsou žáci povinni respektovat pokyny 

ředitele, učitelů, vychovatelů a ostatních zaměstnanců školy. 

5. Na domov mládeže je zakázáno přicházet pod vlivem návykových látek, v domově mládeže je užívat 

nebo přinášet a jakkoli zde s nimi manipulovat (např. kouření, pití alkoholických nápojů, užívání 

návykových a zdraví škodlivých látek).   

6. Podle zákona č. 65/2017 Sb., § 8, odstavec 1 f), je zakázáno kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách 

domova mládeže. Zákaz platí i pro elektronické cigarety.  

7. V domově mládeže jsou zakázány jakékoliv nesnášenlivé projevy chování, šikany, násilností, propagace 

násilí a dalších nesnášenlivých postojů. 

8. Do domova mládeže je zakázáno vnášet zbraně, nelegální předměty a látky ohrožující zdraví.  

9. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s ubytováním, jsou žáci povinni hlásit bez 

zbytečného odkladu vychovateli. 

10. Žáci ubytovaní v domově mládeže se řídí předpisy vnitřního řádu domova a pokyny vychovatelů. 

11. Ubytovaným žákům se zakazuje nosit do domova mládeže předměty, které nesouvisí s ubytováním a 

mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob. 
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5. Podmínky zacházení s majetkem domova mládeže ze strany ubytovaných 

žáků 

1. Ubytovaní žáci odpovídají za čistotu, pořádek a šetrné zacházení se zařízením domova mládeže. 

Případné poškození či hrozbu škody jsou povinni ihned nahlásit vychovateli. 

2. Za škodu na majetku domova mládeže (včetně TV na pokojích), kterou způsobí ubytovaný žák svévolně 

nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. Veškeré projevy vandalismu jsou považovány 

za vážné porušení vnitřního řádu. 

3. Ubytovaní žáci a zaměstnanci domova mládeže odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

 

6. Výchovná a kázeňská opatření v DM 

Odměny: 

1. pochvala vychovatele nebo ředitele školy 

2. bezplatná nebo částečně hrazená účast na kulturní nebo jiné akci, věcná odměna 

 

Kázeňská opatření: 

1. důtka ředitele školy 

2. kázeňská opatření s právními důsledky pro žáka za závažné zaviněné porušení povinností stanovených 

školským zákonem nebo vnitřním řádem DM: 

• podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou nejdéle 1 rok (též informace podaná škole) – dopustí-li 

se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem 

nebo vnitřním řádem DM, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení 

• vyloučení z DM s účinností ode dne následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí, nestanoví-li toto 

rozhodnutí den pozdější 

Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují za závažné zaviněné 

porušení povinností stanovených VŘ. 

Udělení výchovných opatření se sděluje rodičům nezletilých žáků písemně. Zákonným zástupcům žáků, kteří 

dosáhli plnoletosti, se oznamují pouze kázeňská opatření s právními důsledky (správní řízení). Povinností 

zákonných zástupců je zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělání a chování žáka. 

Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k aktivitám v domovním životě a k předchozímu chování žáka. Volba 

opatření je vždy individuálním a specifickým rozhodnutím, které bere v ohled schopnost žáka změnit své chování. 

Vychovatelé ctí práva a individuální zvláštnosti ubytovaných žáků. Viz. Výchovná a kázeňská opatření v DM – 

hodnocení přestupků. 

 

7. Hodnocení přestupků  

Závažné přestupky I. – ústní výtka vychovatele nebo vytýkací dopis  

1. nepořádek v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se podílu na úklidu 
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2. netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků obecně a zvláště v době studijního 

klidu a před večerkou – např. hluk na chodbách v době studijního klidu, pobývání na jiných poschodích 

po 21. hodině aj.  

3. neodůvodněné uzamčení pokoje nebo společných prostor DM 

4. porušení oznamovací povinnosti (recepční, vychovatel, noční služba): 

- o důvodech absence ve škole  

- o odchodu a příchodu k lékaři na recepci  

- o studiu po večerce mimo pokoj vychovateli či noční službě 

- o změnách v osobních údajích, odloženém příjezdu (pouze zletilí žáci, u nezletilých je povinností rodičů)  

- o odjezdu mimo město (domů, na praxi ap.) v průběhu týdne na recepci  

- o poškození nebo závadě na majetku DM na recepci  

- neoznámení úrazu, onemocnění 

5. nedovolené přemisťování nábytku, lepení plakátů, nálepek apod. na nábytek, stěny, dveře 

6. porušení zásad ukládání potravin na vyhrazených místech 

7. odjezd z DM bez souhlasu rodičů nebo povolení vychovatele či pracovníkem DM (nezletilý žáci) 

8. neoprávněná návštěva na pokoji a její tolerování v denní době, kdy to není dovoleno  

(od 19h-7.30h)   

 

Závažné přestupky II. – ředitelská důtka nebo i podmínečné vyloučení 

1. pozdní návrat z vycházky, ze školy anebo pozdní příjezd z místa bydliště po stanovené době 

2. odjezd z DM bez souhlasu rodičů nebo povolení vychovatelem či pracovníkem DM (u žáků ml. 18-ti let)  

3. návštěva na pokoji žáka opačného pohlaví a její tolerování v době, kdy to není dovoleno 

4. rušení nočního klidu a spolubydlících na pokoji hlukem  

5. porušení zásad ochrany majetku, tj. nezamykání pokojových dveří a skříní, vnášení cenných věcí, vyšších 

finančních částek a cenných předmětů na pokoj - bez škody na majetku  

6. porušení zákazu kouření v blízkém okolí DM nebo na akcích mimo DM 

7. způsobení škod na majetku DM z nedbalosti  

8. porušení léčebného režimu  

9. porušení povinnosti odjet domů v době nemoci nebo návštěvy lékaře v místě bydliště  

10. neoznámení ztráty, krádeže peněz nebo osobních věcí  

11. nepřipravenost pokoje k ubytovací akci nebo nesplnění povinnosti generálního úklidu 

12. pozdní návrat z vycházky, ze školy, z jídelny anebo neodůvodněný pozdní příjezd z místa bydliště o dobu 

delší než 30 minut (bez předchozí telefonické zprávy či hovoru)  

13. používání tepelného nebo jiného, Vnitřním řádem zakázaného, el. spotřebiče 

14. chování zvířat a živočichů na pokoji  

 

Velmi závažné přestupky III. – podmínečné vyloučení nebo i vyloučení 
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1. porušení oznamovací povinnosti - neoznámení požáru, havárie a jiné mimořádné události v DM  

2. ohrožení svého zdraví vlézáním nebo vylézáním okny, umožnění tohoto činu jiné osobě 

3. neoznámení změněného zdravotního stavu a pobyt v DM v době infekční nebo jiné nakažlivé choroby  

4. zákaz intimního styku v prostorách DM 

5. porušení zásady ochrany majetku s následkem škody, např. umožnění krádeže nezamčením pokoje, 

skříně, vnesením cenných věcí nebo peněz bez oznámení vychovateli apod., ohrožení zdraví druhého 

nebo i svého a narušení klidu – např. vyhazováním věcí, vykláněním se a pokřikováním z oken, balkónů 

ap., nesplnění závazného pokynu pedagogického pracovníka, zejména vztahuje-li se pokyn k zajištění 

bezpečnosti žáka a plnění jeho základních povinností  

6. úmyslné, vědomé způsobení škody na majetku osobním nebo DM (např. prokázaná krádež, 

vandalizmus)  

7. porušení zákazu přechovávání a požívání alkoholických nápojů v DM, příchod pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek, hraní hazardních her  

8. porušení zákazu vnášení pyrotechniky nebo zbraní  

9. používání pyrotechniky v DM a blízkém okolí  

10. porušení zákazu kouření uvnitř DM  

11. závažné uvedení vychovatele v omyl a bránění v plnění jeho pracovních povinností 

12. vědomá lež, podvod (např. nesplnění důležité oznamovací povinnosti, záškoláctví, nedovolené nebo 

svévolné opuštění budovy apod.)  

13. ublížení nebo ohrožení zdraví druhého a jiné kriminální delikty  

14. porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání drog a jiných návykových látek v DM a zbraní  

15. násilí na lidech a majetku - loupež, šikana, vydírání, rasistické projevy a jednání snižující lidskou 

důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie  

16. pořízení obrazových nebo zvukových záznamů s cílem jejich zneužití  

17. ubytování (umožnění vstupu, tolerování) nepřihlášené osoby přes noc  

18. hrubé, vulgární, nepřiměřené chování vůči druhým osobám (žákům, pracovníkům)  

19. jiné přestupky a přečiny proti zákonům (zákony ČR) 

 

Pokyny k uplatňování sankčního řádu: 

a) Za opakované přestupky přísluší výchovné opatření o kategorii výše. 

b) Časté, byť méně závažné, porušování Vnitřního řádu DM bude podle subjektivního posouzení závažnosti 

potrestáno vytýkacím dopisem vychovatele, případně důtkou ředitele, pokud vytýkací dopis předcházel. 

c) Hrubá nebo opakovaná nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem 

k nepřijetí k ubytování v dalším školním roce. 

8. Závěrečná ustanovení  

Vnitřní řád Domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a všechny 

pedagogické pracovníky.  VŘ je zveřejněn na webových stránkách DM a ve všech pracovnách vychovatelů. 
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S vnitřním řádem seznámí žáky a jejich zákonné zástupce skupinový vychovatel první den příslušného školního 

roku a dále dle potřeby. Seznámení s vnitřním řádem DM potvrdí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 

podpisem na formuláři, který bude uložen v pedagogické dokumentaci skupinového vychovatele.  

 

 

Ve Dvoře Králové dne  31.1. 2020 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. VOJTĚCH Petr 

Ředitel školy 


