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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Vnitřní řád domova mládeže vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení, v platném znění. Domov mládeže je součástí Střední 

školy automobilní a informatiky. Zabezpečuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na 

výchovně vzdělávací činnost školy, zajišťuje pomoc při rozvíjení zájmové činnosti a vytváří podmínky pro 

jejich přípravu na výuku.  

K ubytování na domově mládeže mohou být přijati žáci pouze denní formy studia do 26. roku věku, kteří 

v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném změní, 

soustavně připravují na budoucí povolání. Přičemž pojem soustavná příprava na budoucí povolání (status 

žáka / studenta) vychází u ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

v platném změní.  

A. Organizace domova mládeže 

Činnost a vnitřní řád domova mládeže zabezpečuje vedoucí domova mládeže. Základní organizační 

jednotkou výchovně vzdělávací činnosti je výchovná skupina, která je řízena skupinovým 

vychovatelem.  

B. Vybavení domova mládeže 

Budova domova mládeže splňuje podmínky pro jeho zařazení do I. kategorie dle vyhlášky č. 

108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení, 

v platném znění. 

2. UMÍSTĚNÍ A UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

O umístění do domova mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky. Přihlášku do domova mládeže 

podávají zákonní zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý. Termín podání přihlášky je každoročně 31. květen. 

O umístění do DM rozhoduje ředitel školy každoročně do 20. června a neprodleně vyrozumí zákonného 

zástupce žáka nebo zletilého žáka. Umístění do domova mládeže platí pro bezprostředně následující školní 

rok. 

Žáci jsou přijímáni k ubytování v domově mládeže na základě těchto kritérií:  

I. Žáci, kteří již jsou v domově mládeže ubytováni. 

II. Žáci SŠAI, kteří žádají o ubytování poprvé. 

III. Žáci ostatních středních škol a vyšších odborných škol 

V uvedených bodech jsou dále žáci řazeni:  

a) dle věku,  

b) vzdálenosti místa trvalého bydliště od sídla školy, 

c) sociálního a zdravotního znevýhodnění. 

Při rozhodování o ubytování jsou neplnoletí žáci upřednostněni před plnoletými žáky, tj. před žáky staršími 

18 let věku.  

Během roku ukončí ředitel školy žákovi ubytování v domově mládeže pokud: 

• o to požádá písemně zákonný zástupce žáka či zletilý žák. 

• zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za ubytování ve stanoveném termínu a 

nedohodl se s ředitelem školy jinak.  

• Žák přestal být žákem střední školy nebo výší odborné školy. 

• Žák hrubě porušil vnitřní řád domova mládeže. V tomto případě ubytování ukončuje ředitel školy 

na návrh vedoucího domova mládeže. Při podmíněném ukončení ubytování v DM stanoví ředitel 

školy zkušební lhůtu v rozmezí 1 až 12 měsíců.  
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3. UBYTOVÁNÍ 

a) Ubytování v domově mládeže se poskytuje žákům na dobu jednoho školního roku s výjimkou 

školních prázdnin. V průběhu školního roku odjíždějí žáci do místa trvalého bydliště na dny 

pracovního klidu a na dny, ve kterých se nevyučuje. V průběhu pracovního týdne odjíždějí 

žáci na základě lékařského doporučení z důvodu nemoci nebo v případě písemného 

souhlasu zákonného zástupce.  

b) Měsíční poplatek za ubytování na 2 lůžkovém pokoji činí 1.500, - Kč.  

c) Poplatek je zákonný zástupce ubytovaného žáka nebo zletilý žák povinen zaplatit do 15. dne 

měsíce předcházejícího měsíc, za který má být poplatek uhrazen.  

d) Provozní doba domova mládeže: DM se pro žáky otevírá v neděli nebo v den pracovního 

volna před pracovním dnem v 18:00 hod. a v pracovní dny (pondělí–pátek, s výjimkou dne 

přede dnem pracovního volna) v 12:45 hod. DM se pro žáky uzavírá v pracovní dny (pondělí–

pátek) v 9:00 hod.   

4. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH  

Ubytování žáci a studenti mají právo 

a) Právo používat přidělený pokoj a plně ho využívat s veškerým jeho inventářem, který je 

žákům k dispozici. V přiděleném pokoji lze provádět výzdobu výhradně se souhlasem 

skupinového vychovatele, a to na základě hospodárného zacházení se svěřeným majetkem. 

Pokoj musí být po skončení ubytování uveden do původního stavu.  

b) Využívat veškerého zařízení domova mládeže. 

c) Na pravidelnou výměnu ložního prádla jednou za 3 týdny nebo vždy při změně obsazení 

lůžka. 

d) Požádat o prodloužené vycházky. Žádat den předem (e-mailem) a u neplnoletých žáků musí 

dát písemný souhlas rodiče, ZZ. 

e) Požádat o prodloužení večerky ze studijních důvodů. 

f) Používat žákovskou kuchyňku k přípravě a konzumaci jídel. 

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

které vycházejí ze vztahů mezi ostatními ubytovanými. 

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

organizovaných vychovateli. 

i) Volit a být volen do žákovské samosprávy. 

j) Má právo na kontakt s rodiči, ZZ. 

k) Na zachování zásad duševní hygieny. 

l) Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají, svůj názor musí 

vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občasného 

soužití, stejným způsobem musí být jejich názor přijat, žáci mají právo sdělit svůj názor 

vychovatelům, vedoucímu DM, řediteli školy.  

m) Žák / student má právo, aby byla jeho kázeň usměrňována způsobem slučitelným s lidskou 

důstojností a aby byla ve škole uplatňována jednotná kázeňská politika. Dále má právo 

v odůvodněných případech podat stížnost na pedagogického pracovníka nebo jiného 

zaměstnance domova mládeže, porušuje – li pravidla etiky (ponižování žáka, slovní urážky, 

psychické týrání apod.), a to písemnou formou řediteli školy.  

 

Ubytování žáci a studenti jsou povinni 

a) Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny pracovníků domova 

mládeže.  

b) Zachovávat pravidla společenského soužití, respektovat práva spolubydlících, být tolerantní 

vůči názorům druhých 

c) Udržovat pořádek a čistotu svých věcí, svého pokoje, společenských místností a nejbližšího 

okolí domova mládeže. Pohybovat se po Domově mládeže v čistém a přiměřeném oblečení.  
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d) Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláváním. 

Úkoly, kterými jsou pověřeni, plnit svědomitě, odpovědně a včas. 

e) Vrátit se ze školy do 18:00 hodin. 

f) Dodržovat studijní klid v době hodin 18:30 – 20:00 

g) V případě ztráty klíče od pokoje hradit náklady spojené s jeho novým pořízením v plné výši. 

h) Ihned nahlásit vychovatelům jakákoli zjištění krádeže osobních věcí svých či spolubydlících 

nebo inventáře a majetku domova mládeže z důvodu zabezpečení okamžitého informování 

policie ze strany vychovatelů. 

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

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

j) Hospodárně zacházet se spotřebním materiálem, dbát na úspory elektrické energie a vody. 

k) Předložit ke školním revizím všechny elektrospotřebiče používané v DM (1ks – 60,-Kč). 

l) Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví a zdraví spolubydlících na domově 

mládeže, protipožární předpisy, evakuační plán domova mládeže. Účastnit se školení BOZ a 

PO. Sledovat informace zveřejňované na informačních tabulích a nástěnkách domova 

mládeže a řídit se jimi. 

m) Nosit denně do domova mládeže čipovou kartu jako doklad o příslušnosti k tomuto domovu 

mládeže. Používat čipovou kartu pro vstup do domova mládeže přes turnikety na recepci 

DM. 

n) Zapisovat své příchody, odchody, ranní odchody do výkazu odchodů a příchodů na recepci 

DM. 

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

p) Hlásit bezodkladně veškeré změny v osobních údajích. 

q) Hlásit den předem a zapsat změnu výuky v ranních odchodech.  

r) Plnit základní hygienické a zdravotní požadavky:  

• Dodržovat osobní hygienu 

• Provádět úklid a stanoveným způsobem upravovat lůžko 

• Šaty a prádlo si při každém odchodu ukládat do skříně, boty na vyhrazené místo. 

• Ihned po příchodu na domov mládeže se přezouvat do domácí obuvi. Při vstupu do 

budovy přezouvat se na určeném místě a obuv odkládat do botníku, který má žák 

přidělený. Za uzamčení botníku je zodpovědný ubytovaný. 

• Každý čtvrtek provádět generální úklid pokoje a osobních věcí s následnou kontrolou 

vychovatelem do 19:00. 

• Ukládat potraviny v plastových krabičkách s čitelným jménem majitele do ledničky, 

pravidelně kontrolovat lhůtu jejich použitelnosti a před odjezdem domů zlikvidovat 

prošlé potraviny. Pedagogický pracovník má právo provést likvidaci potravin v den jejich 

expirace.  

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

• Hlásit jakákoli zdravotní omezení, náhlé onemocnění či úraz vychovateli. 

• Okamžitě hlásit svému skupinovému vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení a 

inventáři domova mládeže. Úmyslné poškození inventáře a zařízení a poškození 

neopatrným jednáním je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen uhradit 

v termínu stanoveném vedoucím vychovatelem a hospodářkou školy.  

• Hlásit pedagogickému pracovníkovi příchod a odchod k lékaři.  

Odchod k lékaři a zpět mají ubytovaní povinnost hlásit předem pedagogickému 

pracovníkovi. Vychovatel konající službu zavolá lékařskou službu nebo zajistí 

doprovod dospělou osobou k lékaři. Nemocní žáci / studenti jsou vždy zapsáni do 

denního hlášení. V případě, že nezletilý žák / student na domově mládeže onemocní, 

vychovatel informuje bezodkladně jeho zákonného zástupce a ten je povinen neprodleně 

zajistit jeho odvoz domů.  

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

odjezdem do domova.  

t)  V zimním období před ranním odchodem zavřít v pokoji okna. 
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Ubytovaným žákům a studentům je zakázáno:  

(povinnosti žáků a studentů vychází z § 22 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

a) Kouřit ve všech prostorách domova mládeže a jeho areálu, přičemž se uvedené vztahuje na 

všechny tabákové výrobky, dýmky i elektronické cigarety.  

b) Konzumovat a přechovávat alkoholické nápoje, drogy a omamné látky a zdraví škodlivé 

látky.  

c) Přechovávat a používat všechny typy střelných zbraní a nábojů, zdraví škodlivé látky a 

chemikálie, výbušniny a zábavní pyrotechniku 

d) Sedat v oknech, vyklánět se a pokřikovat z oken a vyhazovat z nich jakékoliv předměty.  

e) Přechovávat zvířata v prostorách domova mládeže a vodit zvířata do prostor DM. 

f) Přechovávat pornografii a hrát hazardní hry. 

g) Svévolně přemisťovat, vynášet, poškozovat a znečišťovat inventář a zařízení domova 

mládeže.  

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

i) Konzumovat ohřívané a horké potraviny na pokojích domova mládeže. 

j) Vynášet nádobí a další vybavení z kuchyňky domova mládeže. 

k) Manipulovat s vedením elektrického proudu, telefonu, rozhlasu, počítačové sítě, rozvodem 

vody a odpady.  

l) Manipulovat s otevřeným ohněm v domově mládeže a jeho areálu včetně používání všech 

druhů svíček. 

m) Přijímat na pokojích domova mládeže návštěvy.  

n) Pohybovat se po domově mládeže bos nebo v ponožkách. 

o) Používat na domově mládeže bez schválené elektro revize vlastní elektrospotřebiče. 

p) Parkovat vlastním osobním automobilem v areálu domova mládeže.  

q) Používat v DM a jeho areálu bez souhlasu vedoucího domova mládeže jakékoliv technické 

zařízení umožňující pořizování zvukového nebo obrazového záznamu. 

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

odcizení. Za případné ztráty DM nezodpovídá 

 

Při důvodném podezření ze zneužívání návykových a psychotropních látek (alkohol, drogy apod.) učiní 

vychovatel DM nezbytné opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví – informuje zákonné zástupce, 

vedoucího domova mládeže, ředitele školy, zdravotnické zařízení, případné orgány činné v trestním 

řízení a je-li zdravotní stav žáka vlivem návykových látek změněný, ihned žádá zákonné zástupce o odvoz 

ubytovaného domů nebo k lékařskému vyšetření. 
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5. ČASOVÝ REŽIM DNE 
Časový režim dne napomáhá žákům vytvářet návyky zdravého životního stylu a vhodnému režimu dne. Slouží 

k rozvoji psychické a tělesné kultury, k výchově k zodpovědnému plnění úkolů, odpovědnosti vůči sobě 

samému i okolí a k účelnému využívání volného času.  

06:00 – 07:30 Budíček, osobní hygiena, úklid pokojů a větrání, vypnutí osvětlení a přímotopů 

06:00 – 07:30 Snídaně 

06:00 – 09:00 Odchod do školy nebo na praxe 

13:00 – 18:00 Individuální návrat ze školy dle rozvrhu, osobní volno, kroužky, zájmová činnost, 

dobrovolné studium, běžné vycházky 

18:00 – 18:30 večeře 

18:30 – 20:00 Individuální studium, výchovně – vzdělávací činnosti 

20:00 – 21:30 Osobní volno, studium, zájmová činnost 

21:30 – 22:00 Osobní hygiena a příprava na večerku (žáci na svých pokojích) 

22:00 Večerka (kontrola žáků na pokojích, pouze lampička) 

24:00 Temná hodina (absolutní tma, zhasnuto a vypnuty všechny elektrospotřebiče) 

 

Ubytovaní žáci mohou požádat vychovatele o výjimečné povolení studia po večerce tak, aby to nerušilo noční 

klid. Vždy však maximálně do 24:00 hodin. 

6. PŘÍJEZD NA DOMOV MLÁDEŽE 

V příjezdový den (zpravidla neděle) od 18:00 hod do 21:30. V pondělí a v ostatní dny do 21:00 hod. 

V případě, že ubytovaný nemůže přijet do domova mládeže v předem nahlášený den, neprodleně se musí 

omluvit, nezletilé omlouvají rodiče-ZZ, a to nejpozději do 24 hodin telefonicky na pevnou linku nebo mailem. 

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

7. VYCHÁZKY 

Běžné vycházky jsou udělovány všem ubytovaným nezletilým i zletilým žákům kromě středy denně vždy do 

18:00 hod. Prodloužené vycházky vždy ve středu všem ubytovaným žákům do 21:00. 

Výjimky u udělování volna na vycházky povoluje příslušný vychovatel. Pravidla pro udělování vycházek platí 

i pro pohyb v areálu domova mládeže, kromě organizované činnosti.  

8. UVOLNĚNÍ Z POBYTU 

Žák může být uvolněn z pobytu v domově mládeže na jeden nebo více dnů pouze na základě písemné 

žádosti zákonných zástupců nezletilého ubytovaného žáka nebo na základě písemného potvrzení o brigádě 

a písemné žádosti zletilého ubytovaného žáka. Přičemž návrat na domov mládeže musí být u zletilých i 

nezletilých ubytovaných žáků nejpozději do 21:30 hod.  

   9.  BRIGÁDY 

Na brigády může být žák uvolňován na základě písemného potvrzení o brigádě a písemného souhlasu 

zákonných zástupců u nezletilého ubytovaného žáka nebo na základě písemného potvrzení o brigádě a 

písemné žádosti zletilého ubytovaného žáka. Přičemž návrat na domov mládeže musí být zletilých i 

nezletilých ubytovaných žáků nejpozději do 21:30. 
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10. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

a) Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo 

mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala: 

- pochvala vychovatele 

- mimořádná vycházka 

- pochvala vedoucího domova mládeže 

- pochvala ředitele školy 

b) Pokud žák poruší vnitřní řád domova mládeže, může mu být uděleno podle závažnosti provinění 

a četnosti přestupků některé z těchto opatření: 

- podmínečné vyloučení u ubytování na domově mládeže 

- vyloučení z ubytování v domově mládeže 

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

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

pedagogické pracovníky domova mládeže.  

S vnitřním řádem seznámí zákonné zástupce a žáky skupinový vychovatel první den příslušného školního 

roku a dále dle potřeby. Seznámení s vnitřním řádem domova mládeže potvrdí zákonní zástupci nezletilých 

žáků, nezletilý žáci a zletilý žáci podpisem na formuláři, který bude uložen v pedagogické dokumentaci 

domova mládeže. 
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