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I. Obecná ustanovení 
 
DM je součástí SŠAI a je zřízen v souladu s platnými předpisy a je závazný pro všechny ubytované 

žáky, jejich rodiče, ZZ a všechny pracovníky. 

Vnitřní řád DM (VŘDM) je vydán ředitelem školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění platných 

předpisů a dalších předpisů prováděcích. http://domovy-mladeze.cz/index.php?p=38 

 

Upravuje 

 

1. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců 

2. podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochranu před rizikovými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 

3. podmínky zacházení s majetkem DM ze strany žáků 

4. podmínky provozu a režimu dne 

 

DM zabezpečuje žákům ubytování, výchovné působení a studijní podmínky. Výchovná činnost 

navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy a zabezpečují ji vychovatelé.   

 

Přihláška do DM platí na jeden školní rok a o přijetí rozhoduje ředitel školy. Na ubytování není právní 

nárok. Před ubytováním do DM podepisují zletilí žáci, kteří byli přijati k ubytování, Dohodou  

o ubytování a úhradách spojených s ubytováním. Za nezletilé žáky podepisují smlouvu rodiče nebo 

ZZ. Svým podpisem se žáci zavazují též k dodržování  VŘ.  

Pro rodiče a ZZ je rovněž závazný a musejí vést své děti k jeho dodržování.  

 

DM je v provozu pro žáky pouze ve dnech školního vyučování. Pokud je ubytovaný žák nemocný, 

odjíždí z DM bez zbytečného odkladu domů. Pobyt v DM nemocným žákům není povolen z důvodu 

ochrany zdraví ostatních žáků. Všem ubytovaným je poskytnuta ochrana před všemi formami 

rasismu, náboženské, národnostní a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních lidských 

práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte. 

 

 

http://domovy-mladeze.cz/index.php?p=38
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II. Práva a povinnosti ubytovaných žáků 
 
A. Práva 

 

a) Ubytovaný žák má na základě přijetí právo na zajištění ubytování v souladu s hygienickými  

a bezpečnostními normami. Tyto normy je povinen respektovat. 

b) Přidělený pokoj má právo plně využívat s veškerým jeho vybavením včetně veškerých prostor  

a zařízení, která jsou žákům k dispozici. 

c) V přiděleném pokoji lze provádět výzdobu výhradně se souhlasem skupinového vychovatele a to 

na základě hospodárného zacházení se svěřeným majetkem. 

d) Na pravidelnou výměnu ložního prádla 1x za 14 dnů. 

e) Požádat o prodloužené vycházky. Žádá den předem a u neplnoletých žáků musí dát písemný 

souhlas rodiče, ZZ. 

f) Požádat o prodloužení večerky ze studijních důvodů. 

g) Přijímat návštěvy a to nejpozději do 20:30 hodin a to pouze se souhlasem vychovatele, 

v místnosti za recepcí. Výjimku schvaluje vychovatel (např. při návštěvě rodičů, učitelů…) 

h) Používat žákovskou kuchyňku k přípravě jídel a konzumaci jídel. 

i) Na pomoc při řešení osobních nebo studijních problémů a na pomoc při řešení problémů, které 

vycházejí ze vztahů mezi ostatními ubytovanými. 

j) Podílet se na organizaci veškerého hnutí v DM a účastnit se všech volnočasových aktivit 

organizovaných vychovateli. 

k) Volit a být volen do žákovské samosprávy. 

l) Má právo na kontakt s rodiči, ZZ. 

 

 

B. Povinnosti 

 

a) Svědomitě se připravovat na vyučování. 

b) Vrátit se ze školy do 18:00 hodin. Pokud se žák nestihne vrátit, neprodleně tuto skutečnost 

oznámí telefonicky na pevnou linku do DM. 

c) Dodržovat studijní klid v době 16:30 – 18:00 hodin. 

d) Řádně se připravovat na vyučování, ukončením studia končí ubytování v DM. 

e) Poplatek za ubytování v DM uhradit do 15. dne předcházejícího měsíce. 

f) Hlásit okamžitě po zjištění případné ztráty osobních věcí, peněz. 

g) Neprodleně hlásit jakékoli poškození majetku DM nebo jeho vybavení. 

h) Dodržovat dobu nočního klidu v době od 22:00 do 6:00 hodin, v této nelze opouštět svůj pokoj 

ani nelze z DM odcházet pouze v případě akcí pořádaných školou. 

i) Při vstupu do budovy přezouvat se na určeném místě a obuv odkládat do botníku, který má 

přidělený. Za uzamčení botníku je zodpovědný ubytovaný. 

j) Pohybovat se v DM v domácí obuvi, ne bos ani v ponožkách a to z hygienických a bezpečnostních 

důvodů. V DM nelze používat také sportovní obuv. 

k) Vzájemné návštěvy na pokojích dodržovat do 21:30 hodin. 

l) Hospodárně nakládat s vodou a energiemi. 

m) Denně udržovat čistotu a pořádek v pokoji, v osobních věcech a ve společných prostorách, chodit 

čistě a přiměřeně oblečen, dodržovat osobní hygienu. 

n) Denně udržovat čistotu a pořádek v žákovské kuchyňce, dodržovat bezpečnostní a hygienické 

normy.  

o) Každý čtvrtek provádět pravidelný úklid pokoje a osobních věcí a předat vychovateli nejpozději 

do 19:00 hodin. 

p) Předložit ke školním revizím všechny elektrospotřebiče používaní v DM. 

q) Ukládat potraviny do ledničky, neukládat na venkovní parapety. 

r) Dbát pokynů všech pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců. 

s) Chránit svoje zdraví, ale i zdraví spolubydlících a okamžitě hlásit případné úrazy. 

t) Účastnit se proškolení  BOZ a PO a dbát bezpečnostních pokynů a pedagogických pracovníků. 

u) Odcházet do školy na vyučování včas a v souladu se zápisem odchodů.  

v) Hlásit bezodkladně veškeré změny v osobních údajích. 
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w) Hlásit den předem a zapsat změnu v ranní výuce, případně zrušení výuky. 

x) Ukládat do plastových krabic s čitelným jménem majitele, před odjezdem zlikvidovat prošlé 

a zkažené potraviny. Tyto potraviny má právo pedagogický pracovník zlikvidovat.    

y) Vypnout přímotopy v koupelně ve 22:00 hodin, před ranním odchodem z pokoje a před odjezdem 

na víkend. 

z) Při odchodu z DM odevzdat klíče od pokoje. 

ž)   V zimním období před ranním odchodem zavřít v pokoji okna. 

 

 

III.  Zajištění ochrany před rizikovými jevy a případné řešení  
 

a) Ubytovaný se nesmí dopouštět násilného, ponižujícího a protiprávního jednání vůči ubytovaným 

i všem zaměstnancům. 

b) Ubytovaný, který se stal obětí šikany nebo jiného ponižujícího nebo protiprávního jednání       

(vandalismus, rasismus, brutalita, kyberšikana ...), nebo jejich plánování, má právo oznámit tuto 

skutečnost kterémukoli zaměstnanci DM a má právo na okamžitou pomoc a ochranu. 

c) V případě, že se ubytovaný stane svědkem jednání a chování uvedeném v bodě b) má povinnost 

neodkladně tuto skutečnost nahlásit vychovateli. 

d) Při podezření na zneužívání návykových látek (alkohol, drogy...) učiní vychovatelé nezbytná 

opatření k ochraně zdraví. Okamžitě informují rodiče, ředitele školy, případně zdravotnické 

zařízení. Ihned žádají rodiče, ZZ o odvoz ubytovaného žáka domů. 

e) V případě podezření na přechovávání návykových látek si škola vyhrazuje právo na kontrolní 

prohlídku všech osobních věcí včetně všech úložných prostorů. Prohlídka vždy proběhne za 

účasti dvou pedagogických pracovníků. 

f) Ubytovaným se nedoporučuje vozit do DM větší obnosy peněz a cenné věci a to z důvodu 

odcizení. Za případné ztráty DM nezodpovídá. 

 

 

IV.  Bezpečnost, požární ochrana a ochrana zdraví v DM 
 

a) Ubytovaný je sám odpovědný za vlastní zdraví a bezpečnost a je povinen se chovat tak, aby 

nezpůsobil škodu na zdraví sobě nebo ostatním osobám v DM. Je povinen řídit se protipožárními 

předpisy a evakuačním plánem 

b) Ubytovaný má nárok na podávání léků jako jsou léky proti bolesti, teplotě, žaludečním potížím, 

průjmu atd., pouze po písemném souhlasu rodičů, ZZ. 

c) Rodiče, ZZ jsou zodpovědní za případný léčebný režim svých dětí. Pokud má žák určenou lékařem 

pravidelnou indikaci, doloží rodiče lékařskou zprávu, dávkování léků a léky musejí obsahovat 

příbalový leták. S jeho zdravotním stavem seznámí vychovatele. 

d) Při každém odchodu z pokoje je nutné pokoj uzamknout. Není dovoleno zamykání pokoje zevnitř 

a to z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví. Nelze znemožnit přístup pedagogického pracovníka. 

e) Během zájmové činnosti mimo DM nelze výchovnou akci libovolně opustit bez vědomí 

vychovatele a lze se pohybovat pouze v místech určených vychovatelem. 

f) V DM není povoleno chování i přechovávání zvířat. 

g) Po prostorách DM se ubytovaný pohybuje v bezpečné a hygienicky nezávadné domácí obuvi (ne 

v obuvi sportovní, z hygienických, bezpečnostních a společenských důvodů nelze také chodit 

v ponožkách nebo bos.) 

h) Při sportovních aktivitách dbá ubytovaný pokynů vychovatele. 

i) Při pohybu ve městě a po veřejných komunikacích dodržuje pravidla silničního provozu a dbá 

pokynů vychovatele. 

j) V celé budově platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm včetně používání svíček. Při 

zjištění požáru oznamuje tuto skutečnost žák jakémukoli zaměstnanci, případně v ohlašovně 

požáru, sám hasiče nevolá. 
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V. Specifika 
 

a) Používání mobilních telefonů 

 

- nesmí obtěžovat spolubydlící a ubytování musí respektovat dobu nočního klidu. 

- za případnou ztrátu mobilního telefonu DM neručí. 

 

 

b)  Používání vlastních elektrických spotřebičů 

 

- V DM lze používat vlastní elektrospotřebiče, na kterých byla provedena elektro revize školním 

revizním technikem. Nezrevidované spotřebiče se nesmějí v DM používat ani přechovávat. 

- Soukromé spotřebiče, které lze v DM používat: mobilní telefony, tablety, notebooky, holící strojky, 

fény na vlasy, žehličky na vlasy. Ostatní spotřebiče nejsou dovoleny. 

- Poplatek za revizi jednoho elektrospotřebiče činí 50,- Kč. 

- K používání vlastního PC a audiotechniky je nutný souhlas spolubydlícího. 

- V případě, že hlasitý přijímač spolubydlícího ruší, musí jej majitel vypnout (hudba, film, zvukové 

efekty….) 

- Za případné poškození či ztrátu soukromého elektrického spotřebiče není DM zodpovědný. 

 

 

VI.  Účast na společenském životě 
 

- Ubytovaný může podávat návrhy a připomínky k životu v DM a to společensky přijatelnou formou, 

ctí zásady společenského a slušného chování. 

- Všichni ubytovaní dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné  

a zdvořilé komunikace. 

- Ubytovaný musí respektovat práva druhých, zejména respektovat potřebu soukromí a klidu a to 

především v době nočního klidu a ve studijní přípravě nesmí rušit ostatní ubytované. 

- Pobyty v DM v době školních prázdnin nejsou dovoleny. 

 

VII. Příjezdy, odjezdy do DM a odchody k lékaři 
 

- Do DM lze přijíždět neděli od 18:00 do 21:00 hodin, neplnoletí žáci, do 22:00 hodin plnoletí. 
- V pátek jsou odjezdy do 12:30:00 hodin. 

- Příchody, odchody i odjezdy musejí ubytovaní zapisovat do listů příchodů a odchodů. 

- Odjezdy z DM musí ubytovaný předem nahlásit skupinovému vychovateli. 

- Nezletilí ubytovaní musejí mít předchozí písemnou žádost od rodičů, ZZ. Bez ní nelze z DM odjet 

a předkládají odjezdové průkazky. 

- V případě, že ubytovaný nemůže přijet do DM v předem nahlášený den, neprodleně se musí 

omluvit, nezletilé omlouvají rodiče, ZZ, nejpozději do 24 hodin telefonicky na pevnou linku nebo 

mailem. 

- V případě, že došlo ke zpoždění příjezdu, neprodleně telefonicky ohlašuje změnu do DM. 

- Odchod k lékaři a zpět mají ubytovaní povinnost hlásit předem pedagogickému pracovníkovi  

a v případě nemoci okamžitě odjíždí z DM. Nemocný žák nemůže z hygienických důvodů být 

v DM. (Škola, DM je povinna vykonávat nad nezletilými žáky náležitý dohled (§415, 422 

občanského zákoníku). ... Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k 

lékaři;) 

- Ubytovaný hlásí vychovateli konajícímu službu příchod do DM. 

- V den odjezdu z DM ubytovaný odjíždí nejbližším možným spojem. 
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VIII. Odpovědnost za škodu  
 

- Ubytovaný nese odpovědnost za škodu, kterou způsobil svým chováním a to i za škodu, které 

nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. 

- Způsobenou škodu hradí škole v plné výši. 

- V případě ztráty klíče hradí náklady spojené s jeho novým pořízením v plné výši. 

- Ubytovaný je povinen chránit osobní majetek, majetek spolubydlících i majetek školy a svým 

chováním a jednáním předcházet jeho poškození nebo zcizení. 

 

IX. Je zakázáno 
 

a) Vnášet, přechovávat jakýkoli druh zbraní, nožů, střeliva, paralyzéry, pepřové spreje, chemikálie, 

pyrotechnických pomůcek a dalších předmětů a škodlivých látek, které ohrožují zdraví. 

b) Vnášet, přechovávat a požívat alkohol, tabákové výrobky a jiné návykové látky. 

c) Přechovávat pornografii. 

d) Vynášet veškeré vybavení ze žákovské kuchyňky včetně a zamykat se v ní. 

e) Nechávat si u sebe klíče od kuchyňky i místnosti s TV, klíče je třeba vracet na hlavní službu. 

f) Zamykat se v kuchyňce i v místnosti s TV. 

g) Používat neschválené elektrospotřebiče. 

h) Užívat elektrické přímotopy mimo topnou sezonu. 

i) Hrát hazardní hry. 

j) Skladovat potraviny na vnějších a vnitřních parapetech v souladu s hygienickými předpisy.  

k) Umísťovat vlastní výzdobu v pokoji (lepení plakátů atd.) bez předchozího svolení skupinového 

vychovatele. 

l) Přemísťovat a manipulovat s inventářem v pokojích i jiných prostorách DM. 

m) Uzamykat pokoj zevnitř, klíč nesmí být v zámku z důvodu požární ochrany. 

n) Malovat, psát po stěnách a zařízení DM a dopouštět se jiné formy vandalství. 

o) V době přípravy na večerku a v době nočního klidu navštěvovat jiné pokoje a opouštět svůj pokoj, 

případně DM. 

p) Manipulovat s otevřeným ohněm v DM včetně používání všech druhů svíček. 

q) Používat vlastní nezrevidované elektrospotřebiče. 

r) Sedat na okenní parapety, vyklánět se z oken, vyhazovat odpadky a lít vodu z oken. 

s) Parkovat osobním vozidlem v areálu DM. 

t) V době od 24:00 do 6:00 hodin platí zákaz používat jakoukoli elektroniku včetně mobilních  

       telefonů. 

u) Zůstávat v dopoledních hodinách v DM z důvodu únavy a nejít do školy. 

v) V případě, že z důvodu zdravotní indispozice nemůže ubytovaný celý den do školy, nevztahují se 

na něho vycházky. Lze odejít pouze na dobu nezbytně nutnou k zajištění stravy. 

w) Svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do elektroinstalace jakéhokoli druhu. 

x) Kouřit ve všech prostorách DM. 

y) Používat mobily při výchovných schůzkách. 

 

X. Výchovná opatření  
Vychovatelé dlouhodobě sledují chování a činnost žáků v DM a podle jejich hodnocení mohou 

rozhodovat o výchovných opatření. Za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za 

mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo jiné 

ocenění, a to: 

a) ústní pochvala vychovatele 

b) ústní pochvala ředitele, jemuž školské zařízení přináleží 

c) písemná pochvala vychovatele 

d) písemná pochvala ředitele, jemuž školské zařízení přináleží 

e) věcná odměna 
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- Při neplnění povinností nebo přestupku pro Vnitřnímu řádu může vychovatel nebo vedení DM 

přijímat následující výchovná opatření: 

a) Napomenutí vyslovené vychovatelem 

b) Podmíněným vyloučením žáka z domova mládeže se zkušební lhůtou 

c) Vyloučením žáka z domova mládeže 

 

 

Za porušování VŘDM se uděluje výchovné opatření, při opakovaném porušování lze ubytování ukončit. 

Opakovaná a hrubá nekázeň v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování 

v nadcházejícím školním roce. 
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