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Vnitřní řád Domova mládeže 
 
 
1. Domov mládeže zabezpečuje   

žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující 
na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům 
školní stravování. Svým výchovným posláním posiluje strukturu středního školství a je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy. Vnitřní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o školských zařízeních ve smyslu znění 
pozdějších zákonů a vyhlášky MŠMT č.108/2005Sb. o domovech mládeže. Domov vede žáky a studenty 
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.         

   
2. 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. 

  

3. Umísťování žáků a studentů v Domově mládeže 

Přihlášku do Domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák vedoucí vychovatelce Domova 
mládeže 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) to písemně požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student, 

b) zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu 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 
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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. 
 

4. Práva ubytovaných žáků 

a) využívat přidělený pokoj, společenské místnosti, místnosti a prostory pro zájmovou činnost včetně jejich 
zařízení 

b) vyzdobit si ložnici dle vlastního vkusu, nesmí však dojít k poškození inventáře DM (nelepit obrázky na stěny, 
nábytek a dveře) 

c) kdykoliv podávat připomínky ke všem otázkám týkajících se života v domově mládeže - v rámci  

skupinových schůzek skupinovému vychovateli, v rámci žákovské samosprávy vedoucí vychovatelce  

d) podílet se na organizaci výchovné, kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků prostřednictvím 
žákovské samosprávy (Domovní rady) 

e) být zvolen do žákovské samosprávy 

f) vyjadřovat se k množství a kvalitě jídla v jídelně VOŠ a SPŠ  

g) realizovat své zájmy a záliby v zájmových útvarech DM i mimo něj 

h) zúčastňovat se výchovně vzdělávacích akcí pořádaných nebo doporučených DM 

i) přijímat návštěvy neubytovaných v DM pouze ve vyhrazených prostorách a pouze se souhlasem 
vychovatele 

 

5. Povinnosti ubytovaných žáků 

Ubytovaný žák je povinen: 

a) dodržovat ustanovení vnitřního řádu, režimu dne, řádu jídelny a řídit se pokyny pedagogických a ostatních 
pracovníků domova 

b) při nástupu k ubytování v DM informovat skupinového vychovatele o změně zdravotní způsobilosti, 
zdravotních obtížích nebo jiných závažných potížích, které by mohly mít vliv na průběh života v DM  

c) neprodleně hlásit jakékoli změny v osobních údajích skupinovému vychovateli 

d) svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláním, dodržovat studijní 
klid, stanovený režimem dne 

e) šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami. Používání počítačů v DM je povoleno pouze 
ke studijním účelům 

f) na pokojích respektovat rozmístění nábytku i úpravu stěn. Každou vzniklou škodu hlásit vychovateli a po 
dohodě uhradit. Okamžitě hlásit zjištěné závady na vnitřním zařízení budovy a inventáře vychovateli, hlavní 
službě nebo noční službě 

g) je přísně zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, které nejsou určeny k přípravě na vyučování či 
k potřebám osobní hygieny. Veškeré elektrospotřebiče v DM musí být evidovány a pravidelně 
kontrolovány odpovědnou osobou. Doklad o provedení kontroly předkládá žák či student vychovateli, 
který vede záznam o jejich evidenci. Revizi elektrospotřebiče si ubytovaný hradí sám 

h) dbát na čistotu a pořádek svých věcí, svého pokoje, společenských místností a provádět práce a služby pro 
kolektiv. V interiéru DM se přezouvat do domácí obuvi (ne tenisky nebo sportovní obuv) pouze 
v prostorách botáren. Veškerou obuv mít uloženou v místě k tomuto účelu určeném (botárna) a 
uzamčenou. Provádět denní úklid pokoje  

i) nejpozději do 9 hod. mít pokoj připravený k hodnocení úklidu vychovatelem a k úklidu prováděnému 
pracovníkem DM. Pokud tato podmínka nebude splněna, je povinností ubytovaných si celkový úklid pokoje 
(vytírání podlah) provést sami a to nejpozději do 14.00hod. Po této stanovené lhůtě nebude již úklid pokoje 
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hodnocen vychovatelem a toto jednání ubytovaných bude považováno za porušení povinností daných VŘ 
DM  

j) dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dbát protipožárních předpisů a alespoň 
jedenkrát do roka se zúčastnit školení k této problematice 

k) každý odchod a příchod do DM hlásí žák vychovateli (včetně nedělních příjezdů). Při odchodu na předem 
povolenou vycházku odevzdá žák (student) ubytovací průkaz vychovateli, který zaznamená v knize 
vycházek čas odchodu a příchodu. Průkaz je úřední dokument DM a ubytovaný žák je povinen jej udržovat 
v pořádku (obal, fotografie) 

l) mimořádný odjezd žáků musí být doložen písemným potvrzením rodičů či zákonných zástupců, u zletilých 
žáků a studentů vlastní písemnou žádostí, kterou odevzdá před odjezdem vychovateli. 

m) větší obnos peněz dát do úschovy vychovateli 

n) uzamykat pokoje. Za ztráty věcí z neuzamčeného pokoje domov nepřebírá zodpovědnost. Každou ztrátu 
okamžitě hlásit vychovateli 

o) dodržovat „DESATERO PRO PŘIPOJENÍ INTERNRTU V DOMOVÉ MLÁDEŽE“ 

 

6. Práva zákonných zástupců 
 
být informován o chování svého dítěte v domově mládeže, vyjadřovat se k veškerému dění 
v domově mládeže 
 

7. Povinnosti zákonných zástupců 
 
zákonní zástupci žáka ubytovaného v domově mládeže jsou povinni spolupracovat s vychovatelem 

 

8. 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) uzamykat se na pokojích 

c) přechovávat v DM zvířata, hmyz a jiné živočichy 

d) bez předchozího svolení vstupovat do pokojů jiných ubytovaných  

e) používání neevidovaných elektrických spotřebičů 

f) přechovávání všech typů zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin 

g) přechovávání cenných předmětů a větších částek peněz. Pokud žák používá vlastní počítač, pak pouze 
s písemným prohlášením o vlastní odpovědnosti za něj 

h) parkování motorových vozidel a jízdních kol v prostorách přináležejících k domovu (pro kola je na domově 
vyčleněn prostor) 

i) návštěvy dívek na poschodí chlapců a naopak, vstup neubytovaných žáků, studentů a cizích osob do 
veškerých prostor domova mládeže či jídelny, bez souhlasu vychovatele 

j) 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 

k) používat hrubé slovní a fyzické útoky vůči ostatním v DM, jakékoli projevy šikanování se vždy považují za 
závažné porušení školského zákona 
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l) 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 

 

9. Výchovná opatření 

Pokud žák porušuje vnitřní řád domova, uděluje či navrhuje mu skupinový vychovatel dle závažnosti 
provinění, některé z následujících výchovných opatření: 

a) odnětí výhody (záznam do deníku výchovné skupiny) 

b) napomenutí vychovatele, záznam do deníku výchovné skupiny, ústní oznámení zákonnému zástupci  

c) důtka vychovatele (konzultace s vedoucím vychovatelem, písemné oznámení zákonnému zástupci žáka, 
podání informace pedagogické radě) 

d) důtka udělená vedoucím vychovatelem (písemné oznámení zákonnému zástupci žáka, podání informace 
pedagogické radě) 

e) podmínečné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou (konzultace s vedoucím vychovatelem, 
písemné oznámení zákonnému zástupci, informace pedagogické radě, dle závažnosti u nezletilých žáků 
oznámení škole, jejímž je žákem) 

f) ukončení pobytu v domově (konzultace s vedoucím vychovatelem, písemné oznámení zákonnému 
zástupci, informace pedagogické radě, u nezletilých oznámení škole, jejímž je žákem)      

Ubytování v domově ukončuje ředitel školy (vedoucí vychovatel domova mládeže) na návrh skupinového 
vychovatele. Pedagogická rada je informována a má hlas pouze poradní. 

Při podmínečném ukončení ubytování určí ředitel školy (vedoucí vychovatel domova mládeže) zkušební lhůtu 
v rozmezí jednoho až pěti měsíců. Žáku, jemuž bylo ukončeno ubytování, může vedoucí domova mládeže 
umožnit prodloužení pobytu po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však na 
dobu 14 dnů ode dne stanoveného pro ukončení ubytování v domově. Náhradní ubytování zajišťuje žákovi 
zákonný zástupce nebo žák sám, pokud je zletilý. Jestliže se žák dopustí v době nezbytně nutné k zajištění 
náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí ředitel školy pobyt v domově okamžitě. 

Za vzorné chování, vzorné plnění povinností nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi 
udělena pochvala nebo jiné ocenění: 

a) Vyslovení uznání 

b) Poskytnutí výhody 

c) Ústní nebo písemná pochvala vychovatele 

d) Ústní nebo písemná pochvala ředitele domova (vedoucího vychovatele) 

e) Věcný dar 

f) Jiné ocenění 
      

10. Podmínky zajištění bezpečnosti 
 
a) V domově mládeže platí zákaz projevů rasismu, xenofobie a intolerance  
b) Veškeré návštěvy žáků či jiné cizí soby se nesmí v domově mládeže pohybovat bez souhlasu 

vychovatele  
c) Všichni ubytovaní jsou povinni dodržovat BOZP a PO 
 

11. Ubytování a stravování žáků 

a) Ceny za stravování a ubytování žáků středních škol a studentů VOŠ vycházejí z platných předpisů a jsou 
podloženy cenovými kalkulacemi. Platby se uskutečňují prostřednictvím peněžních účtů.  
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b) Výše úhrady za ubytování je úměrná počtu dnů příslušného měsíce pobytu v domově mládeže. Pokud je 
žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku a 
výuky ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně počtu dnů, 
po které je ubytován. Úhradu za ubytování a stravování hradí zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák sám. 
Při odhlašování z ubytování je nutno dodržet termín odhlášky do 24 hod. před ukončením pobytu. 
Ukončení pobytu v domově je dáno ukončením školní docházky, mimořádné ukončení ubytování v 
průběhu školního roku musí být provedeno písemnou formou prostřednictvím skupinového 
vychovatele a to k 1. dni měsíce následujícího.  Vyúčtování platy za ubytování se provádí inkasem k 15. 
dni následujícího měsíce. 

c) Žáci ubytovaní v domově se v něm mohou celodenně stravovat. Žáci a studenti, kteří již dosáhli 18 let, si 
stravu odhlašují prostřednictvím vychovatele, mladší žáci 18 let si odhlašují stravu pouze prostřednictvím 
zákonného zástupce. Stravu je nutno odhlásit nejpozději do 14,00 hod. dne předcházejícího dni, kdy 
nebude odebraná strava. 

d) Stravování se řídí řádem školní jídelny. 

e) Možnost individuální platby osob nad 18 let (pouze v případě ukončení pobytu v DM) vychází z cenové 
kalkulace za ubytování pro osobu za jednu noc. 

f) Přijetím přihlášky do domova mládeže je žák střední školy či student VOŠ umístěn a zařazen do výchovné 
skupiny a to i přesto, že je jeho nástup k ubytování z důvodu výuky odložen.  

 
 

12. Služby žáků 
 

Žáci se podílejí na organizování života v domově a jsou určováni do těchto služeb 

a) Služba v jídelně 

b) Úklid kolem domova   

c) Výměna ložního prádla               
 

 

13. Telefon a pošta 

Soukromé hovory uskutečňují ubytovaní prostřednictvím vlastních mobilních telefonů či PC. Z linky domova 
mládeže je možné volat pouze v naléhavých případech (povoluje vychovatel). Používání vlastních mobilních 
telefonů a PC pouze do 21:30 hod. Veškerou korespondenci obdrží ubytovaní v odpoledních hodinách po 
příchodu ze školy. 

 

 
 
Ve Žďáru nad Sázavou 
2022-09-01 

 
 
 
 
 
 
  
Ing. Jaroslav Kletečka v. r.                                                                         Bc. Maternová Dagmar v. r. 
ředitel školy                                                                                    vedoucí vychovatelka  


