
V N I T Ř N Í   Ř Á D   D O M O V A   M L Á D E Ž E 

 

1.  Domov mládeže / dále jen DM / je součástí SŠSPaS Zábřeh. Je řízen ředitelem školy a 

jeho zástupcem v DM – vedoucí vychovatel. 

2.  Činnost a provoz DM se řídí školským zákonem č.561/2004 a vyhláškou č.108/2005 Sb., 

o školských výchovných a ubytovacích zařízeních v platném znění. 

3.  DM je školské zařízení, které zabezpečuje žákům střední školy kvalifikované výchovně 

vzdělávací působení, ubytování a stravování. Vede ubytované k  plnohodnotnému 

využívání volného času formou zájmových činností. 

4.  Aby DM mohl plnit své poslání, musí v něm být práce účelně organizována, udržována 

kázeň, pořádek a čistota, přísně dodržovány předpisy o bezpečnosti a hygieně, 

protipožární předpisy a směrnice. Mimo DM jsou žáci povinni dodržovat pravidla 

silničního provozu 

5.  Žáci uznaní lékařem jako práce neschopní, odjedou neprodleně domů. Před odjezdem          

předloží žák doklad od lékaře a odhlásí se ze stravy. Pokud není žák schopen cesty, 

vyrozumí vychovatel zákonného zástupce, aby si nemocného žáka odvezl domů.  

6.    Všichni žáci ubytovaní na DM / i žáci nad 18. let / jsou povinni ustanovení tohoto řádu 

      dodržovat – za nedodržování vnitřního řádu lze žáka z DM vyloučit. 

 

P ř i j í m á n í  a  u k o n č e n í  p o b y t u : 

 

1. Přihlášku do DM podává u nezletilých zákonný zástupce žáka, zletilý žák sám na 

předepsaném formuláři až po přijetí do školy. 

2. O přijetí na DM či případném odmítnutí rozhoduje vedoucí vychovatel se souhlasem 

ředitelky školy. Vyrozumění o neubytování je zasíláno ubytovanému nebo zákonnému 

zástupci žáka. Nedostane-li žák zápornou odpověď, bere podanou přihlášku za 

přijatou.  

3. Na umístění v DM nemají žáci právní nárok. 

4. Umístění žáka na DM se poskytuje na jeden školní rok. 

5. Během roku může žákům ukončit ubytování vedoucí vychovatel z těchto důvodů: 

- požádá-li o ukončení pobytu písemně zákonný zástupce žáka nebo samotný plnoletý 

žák 

- neplatí-li zákonný zástupce žáka úhradu nákladů na ubytování a stravování po dobu 

dvou měsíců 

- přestane-li být žákem příslušné školy 

- bylo-li povoleno přerušení studia 

- byl-li žák pro porušení vnitřního řádu z DM vyloučen. 

 

P r o v o z   d o m o v a   m l á d e ž e : 

1. Objekt DM slouží ubytovaným žákům. Přístup do těchto prostor mají ubytovaní žáci a    

zaměstnanci konající službu. Neubytovaným žákům, ostatním zaměstnancům a 

soukromým osobám je vstup povolen pouze se souhlasem službu konajícího vychovatele. 

2. DM je v provozu během celého roku, mimo prázdnin, svátků a víkendů. Provoz v DM      

začíná v neděli v 18.hod. a končí v pátek v 8.hod. DM je také využíván pro sjednávané 

ubytování cizích skupin o víkendech a v prázdninách. 

3. Základem provozu DM je vnitřní řád DM a denní režim, který časově rozděluje den na 

jednotlivé činnosti. 

4. Vnitřní řád je součástí organizačního řádu DM a vymezuje práva a povinnosti 

ubytovaných žáků. 



5. Výchovná činnost se řídí Školním vzdělávacím programem domova mládeže. 

6. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin, které jsou řízeny vychovateli. 

7. Úhrada za ubytování se platí bankovním převodem na účet školy na každý měsíc a to 

vždy do 10.dne v měsíci. Ve vyjímečných případech možno platit hotově u vedoucího 

vychovatele. 

8. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po 

všechny dny v kalendářním měsíci. Platí dodatek č.3 Vnitřního řádu. 

Stanovené výše úplaty při nástupu a ukončení pobytu v DM v průběhu měsíce: 

1. týden 225.- Kč 

2. týden 450.- Kč 

3. týden  675.- Kč 

9. Škola doporučuje ubytovaným žákům odebírat stravu ve školní jídelně. Žáci v jídelně 

chodí v přezůvkách a řídí se pokyny vychovatele nebo kuchařky. 

10. Poplatek za elektrospotřebiče se hradí vždy při přihlášení povoleného spotřebiče. 

Každý spotřebič bude za poplatek prohlédnut revizním technikem školy. Ubytovaný 

žák může doložit revizní zprávu daného spotřebiče z domova. Poplatek za 

elektrospotřebič je 20.- Kč na 1 měsíc. 

11. DM není zodpovědný za činnosti, které ubytovaný žák vykonává ve svém volném 

čase – opuštění města Zábřeh, v době vycházek, jízda autem, koupání na koupalištích 

a nehlídaných vodních plochách, jízda na kole nebo kolečkových bruslích, účast na 

zájmové činnosti mimo DM apod., pokud to není organizováno vychovatelem. 

 

P r á v a   a   p o v i n n o s t i   ž á k ů  : 

 

Ubytovaný žák má právo : 

1.   Používat přidělený pokoj s příslušenstvím. 

2.   Využívat veškeré zařízení domova určené pro žáky. 

3.  Oznamovat údaje pro evidenci ve školní matrice DM, zdravotního stavu a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto 

údajích. 

4. Podílet se na organizaci života DM, výchovné, sportovní, kulturní, estetické a 

společenské činnosti prostřednictvím domovní rady. 

5. Být volen do domovní rady. Ta má mít roli iniciátora aktivit v DM. 

6.   Zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM. 

7.   Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím vychovatele     

nebo vedoucího vychovatele. 

8.   Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla. Ubytovaný         

      může během dne používat lůžkoviny.  

9.   Přijímat návštěvy nejbližších rodinných příslušníků.. 

10. Používat souhlasem vychovatele a spolubydlících vlastní radiomagnetofon v době        

mimo studijní a nočního klidu a ostatní schválené elektrické spotřebiče. 

11.  Používat se souhlasem vychovatele vlastní vysoušeče vlasů a holící strojky. 

12.  Požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky svého vychovatele. 

13. Odjíždět domů i jinam během týdne, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem     

 zákonných zástupců. 

 

 

 

 



P o v i n n o s t i   u b y t o v a n é h o   ž á k a  : 

1.   Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny  pracovníků. 

2.   Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti    

sebevzděláváním. 

3.   Šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami. 

4. Udržovat čistotu a pořádek svých věcí, pokoje, společenských místností během celého 

dne a provádět práce pro kolektiv určené vychovatelem. Každý čtvrtek se podílet na 

celkovém úklidu pokoje, který je součástí týdenního režimu včetně kontroly. Rozsah 

celkového úklidu určuje vychovatel ve službě, který rovněž provádí jeho následnou  

5. Před odchodem do školy /denně/ uklidit pokoj, urovnat lůžkoviny do postelí, vysypat koš, 

urovnat věci na poličkách a stole. U dívek dle potřeby vysát, u chlapců denně setřít 

podlahu vlhkou hadrou.  

6. Zachovávat pravidla občanského soužití 

7. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících, protipožární 

předpisy a pravidla silničního provozu a to i v době osobního volna - cesta do školy a 

zpět, vycházka, sportovní a kulturní akce apod. 

8. Vyvarovat se podvodů, krádeží, návykových látek, sexuálního jednání, neetického 

chování a příchodu do DM v nezpůsobilém zdravotním stavu. 

9. Hlásit okamžitě veškeré závady inventáře a zařízení DM vychovateli. 

10. Veškeré škody způsobené na majetku domova mládeže bude DM vymáhat po viníkovi, 

při vyšetřování veškerých škod způsobených třetí osobě, poskytne škola nezbytnou 

součinnost orgánům činným v trestním řízení, orgánům obce, kraje nebo poškozenému, 

který bude po viníkovi náhradu škody vymáhat. 

11. Pro ukládání potravin užívat pouze vyhrazené prostory – lednice na vychovatelnách. 

12. Oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění, v případě, že žák onemocní 

doma, jde k lékaři v místě bydliště a zůstane-li doma, oznámí zákonný zástupce 

nejpozději do 24 hodin na DM od plánovaného příjezdu. 

13. Vnesené vlastní elektrospotřebiče žáků mají mít doklad o nezávadnosti, jak vyplývá 

z vyhlášky č. 48/82 Sb. 

14. Přicházet do DM včas, střízlivý a slušně upraven. 

15. Používat vhodnou domácí obuv / ne tenisky, botasky /, boty odkládají na místa k tomu 

určená (botníky v přízemí DM). 

16. Musí-li žák studovat po večerce, neruší spolubydlící, požádá svého vychovatele nebo 

noční službu o určení místa pro studium. 

17.  Vystupovat zdvořile, ukázněně a respektovat názor a mínění kolektivu. 

18.  Povinnost ohlásit pracovníkům DM každý případ, kdy je žák svědkem situace, během  

 které je na jiného žáka vykonáván nátlak ze strany spolubydlících nebo dalších osob a            

upozornit na výskyt negativních jevů / šikana, alkohol, drogy apod. / a to neprodleně. 

19. Včas ohlašovat změny v osobních údajích a ostatních skutečnostech, které mohou 

ovlivňovat pobyt žáka v DM. 

20. Dodržovat „klíčový režim“ -  zamykat pokoj při jeho opuštění a klíče odevzdávat na 

vychovatelnu v 1.patře. 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků:  

 

 Práva zákonných zástupců žáků:  

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

2.,Podávat připomínky vztahující se k pobytu žáka v zařízení vedení DM nebo vychovateli. 



3. Po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jejich návrh upravit svému dítěti režimové 

podmínky pobytu v DM, nikoliv však nad rámec tohoto VŘ.  

4. . Zákonný zástupce žáka má dle školského zákona 561/2004 Sb.,§21 právo na informace   o 

dceři/ synovi, a to i o žácích plnoletých. 

 

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků: 

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do DM.  

2. Na vyzvání vedoucího vychovatele DM se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se výchovy žáka. 

3.  Při požití návykových látek odvést žáka mimo DM. 

4. Informovat DM o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, jejich změně a jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy žáka a vybavit ho 

potřebnými léky.  

5. Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého 

příjezdu apod.).  

6. Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny bydliště, 

doručovací adresy, tel. čísla ap., a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. 

ukončení ubytování), nebo pro bezpečnost (např. změna pravidelného příjezdu do DM).  

7. Podat žádost při předčasném ukončení ubytování písemně vedoucímu vychovateli DM 

nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování. 

8. Hradit poplatky za poskytované služby ve stanovených termínech. Měsíční úplata za 

ubytování, stravování nejpozději do 10. dne daného měsíce. Při opakovaném neuhrazení 

měsíční úplaty ve stanoveném termínu je žákovi ukončeno ubytování v DM.  

 

Žákům v DM je zakázáno : 

1. Svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu. 

2. Užívat a přechovávat alkohol i jiné omamné a zdraví škodlivé látky, kouřit včetně 

elektronické cigarety, vodní dýmky v DM či jeho areálu. Nedodržení může být postiženo 

vyloučením z DM. 

3. Nošení a používání nebezpečných předmětů, zbraní, výbušnin, prekursorů, 

pyrotechnických výrobků a jiných obdobných předmětů a předmětů, které se jako zbraně 

dají použít, nebo činí útok proti tělu ohrožující život a zdraví dalších osob, zejména osob 

mladších 18 let manipulovat s chemikáliemi a výbušninami, hrát hazardní hry.                     

4.   Používání vlastních el. spotřebičů bez souhlasu vychovatele. 

5.   Parkování motorových vozidel v prostorách DM. 

6. Svévolné přemisťování inventáře ve všech prostorách DM bez vědomí vedoucího  

vychovatele. 

7.   Nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší finanční částky. Pokud je nezbytné je přinést,  

pak je nutné uložit je u vychovatele do trezoru. Za ztrátu neuložených peněz nebo 

cenných předmětů nenese DM žádnou odpovědnost. 

8.   Koupat se v místech, kde není plavčík nebo pedagogický dozor. 

9. Navštěvovat cizí pokoje opačného pohlaví bez vědomí vychovatele. 

10.  Navštěvovat cizí pokoje v době přípravy na večerku a bez přítomnosti bydlících. 

11. Vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená a se souhlasem    

vychovatele. 

12.  Přechovávání a chování zvířat. 

13.  Sušení osobních věcí v oknech, sezení v oknech a vyhazování jakékoliv předměty z oken, 

ukládat jakékoliv předměty a potraviny na parapety oken. 

14.  Odnášení z jídelny veškeré nádobí určené ke stolování. 



15.  Potraviny podléhající rychlé zkáze uchovávat pouze v chladničce na vychovatelně, řádně  

označené jménem. 

16.  Zamykat se na pokojích v denních i nočních hodinách. 

17.  Pohybovat se ve společných prostorách pouze ve spodním nebo nočním prádle. Žáci se 

pohybují po budově DM čistě a přiměřeně oblečeni. 

18.  Žák nesmí používat mobilní telefon k nahrávání všech zaměstnanců- audio,video záznam. 

Při porušení a vyvěšení na internetu bude žák předán orgánům činným v trestním řízení a 

vyloučen z DM. 

19.  Přísný zákaz šikanování mezi spolubydlícími a dospělých, tj. fyzické násilí, omezování 

osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování 

důstojnosti, apod. Projevy šikanování jsou považovány za hrubý přestupek proti 

domovnímu řádu a je možné vyloučení z DM. 

20.  Používání mobilních telefonů od 22.00 hod. do 6.00 hod. 

 

Opatření DM při podezření na rizikové chování: 

V případě rizikových projevů chování žáků v DM postupuje DM podle právních předpisů, 

metodických pokynů MŠMT a interních pokynů školy pro jednotlivé jevy. 

 

Návštěvy  v   DM  : 

Vstup do DM je povolen pouze žákům ubytovaným v DM, pracovníkům DM a školy, 

kontrolním a inspekčním orgánům. 

Zákonným zástupcům a blízkým příbuzným jsou návštěvy umožněny po předchozím 

oznámení vychovateli. 

Jiným osobám je vstup do DM povolen jen po domluvě s vychovatelem. 

Návštěvy přijímají žáci v 1.patře na křesílkách nebo ve společenské místnosti nejpozději do 

20.00 hod. Rodiče nebo zákonní zástupci mohou žáka navštívit kdykoli po ohlášení 

vychovateli. 

 

Vycházky žáků : 

Doba vycházek je stanovena denním režimem DM. Odchody a příchody se zaznamenávají do 

knihy vycházek. 

Prodloužení vycházek a mimořádné vycházky povoluje pouze skupinový vychovatel, 

v případě nepřítomnosti skupinového vychovatele vychovatel konající hlavní službu. 

O chování se na vycházkách jsou žáci poučeni na počátku školního roku. Vycházka 

nezletilého mimo město se povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce. 

Příčinou omezení počtu nebo délky vycházek vychovatelem může být zejména:  

 - zhoršení školních výsledků; 

 - žádost zákonných zástupců;  

 - závažné či jakékoliv opakované porušování Vnitřního řádu DM;  

 - udělení kázeňského opatření. 

 

 

V ý c h o v n á   o p a t ř e n í : 

 

1.   Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření. 

2.  Vychovatel, vedoucí vychovatelka, ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí 

nebo na základě podnětu jiné osoby ubytovanému udělit pochvalu nebo jiné ocenění za školní 

iniciativy, za dlouhodobou úspěšnou práci. 



3.  Při porušení povinností stanovených vnitřním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

ubytovanému uložit: 

 Ústní napomenutí vychovatele 

 Podmíněné vyloučení z DM 

 Vyloučení z DM 

4.  Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka z DM. 

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu 

jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem, může ředitelka školy 

rozhodnout o jeho vyloučení. 

5.  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům 

školského zařízení, spolubydlících a šikana se vždy považují za závažné zavinění porušení 

povinností stanovených tímto vnitřním řádem. 

6.  O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců 

ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se 

žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestní čin 

podle zvláštního právního předpisu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem 

školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, 

nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

Pochvaly a jiná výchovná opatření k posílení kázně se oznamují třídnímu učiteli a zákonným 

zástupcům. 

 

Z á v ě r e č n é   u s t a n o v e n í : 

 

Ředitelka školy může v jednotlivých případech rozhodnout o odlišném postupu oproti tomuto 

řádu a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Vnitřní řád domova mládeže platí v celém rozsahu pro všechny ubytované žáky. 

Je vypracován v souladu s Úmluvou práv dítěte, Listinou lidských práv a svobod, školským 

zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.108/2005 Sb.,o školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních a vyhláškou č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Součástí vnitřního řádu je Souhlasné prohlášení zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

nezletilého žáka. 

Úpravy a doplňky vnitřního řádu jsou vyhrazeny.  

Vnitřní řád byl schválen poradou vedení dne 25.8.2017 – č.j.217/2017  

 

Platnost a účinnost od 1.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

                Miroslav Matějka                                          Mgr. Stanislava Kubíčková 

               vedoucí vychovatel                                                            ředitelka školy 


