
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 
Místo poskytovaného vzdělávání Stod, Plzeňská 245 

 
 

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 
 
 
Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č.108/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhláška č. 436/2010 Sb.), o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízeních a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. 
 
O ubytování žáka v domově mládeže rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky podané 
zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem Přihláška se podává na každý 
školní rok, zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn o 
umístění nebo neumístění do domova mládeže. Pří umísťování žáka do domova mládeže je 
přihlíženo ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jejich 
sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno 
umístění v domově, pokud:  
a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák  
b) zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za ubytování ve 
stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou školy jiný termín úhrady 
c) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání nebo vzdělávání bylo ukončeno 
d) žák byl vyloučen z domova nebo ze školy (§31 školského zákona) 
 
Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku, vyjma prázdnin, víkendů a svátků. 
Provoz začíná v neděli v 18.00 hod. a končí v pátek ve 12.00 hod. Provoz domova se řídí 
režimem dne, který je součástí tohoto řádu : 
 
 

Režim dne : 
 

• Ubytovaní žáci vstávají individuálně dle svého rozvrhu ve škole či odchodu na 
odborný výcvik 

• Odchod na vyučování do 7:55, nebo dle rozvrhu hodin 

• Po 8:00 hodině na DM zůstávají žáci jen v případě nevolnosti, nekonajícího se 
vyučování, odpolední výuky  (OV) 

• Osobní hygiena a úklid pokojů do 07:30 (nebo před odchodem na odpolední 
vyučování) 

 

• Výdej stravy:- snídaně 06:30 - 06:45 
             07:30 - 07:45 
 

     - oběd              11:30 - 12:30  
 

                             - večeře           17:15 – 17:45 



                                               

• Osobní volno, zájmová činnost:                               do 19:00   
                                                                                          do 20:00   -  / červen / 
 

• Informační schůzky s vychovatelem na pokojích:      19:00 - 19:15 
                                                                                                20:00 - 20:15 - / červen / 
 

• Doba studijního klidu :                                                  19:15 - 20:15    / povinné studium/ 
                                                   20:00 - 21:00 - / červen / 
 Studium může být dle potřeby prodlouženo, po domluvě i po večerce, max.. do 23:00 
. 
 Ke studiu  využívají žáci ložnice, klubovny. 
 

• Práce na počítačích na klubovně  mimo studijní dobu max. do 23:00 /o studijní době, 
po domluvě s vychovatelkou/. 

 

• Úklid pokojů                                                        20:30 – 21:00 

• Hygiena                                                                      do   21:30 

• Večerka                                                                             21:30  

• Dodržování nočního klidu                                     21:30 – 6:00 
 

• Vycházky žáků : 
      Vycházky žáků do 18 let se souhlasem vychovatele do 21:00    - 1 x v týdnu. 
 Vycházky žáků nad 18 let se souhlasem vychovatele do 22:00  - 2 x v týdnu. 

 Vycházky žáků – nástavbové studium se souhlasem vychovatele do 22:00 - 4 x v týd. 
    
  Dlouhá vycházka a změna stravy / st. oběd, st. večeře/ se hlásí den předem do 21:00 
hod. 
Povolení ke každé vycházce (i případné výjimky z tohoto ustanovení) uděluje 
příslušný vychovatel, který ji zapíše do dovolenky žáka, před odchodem žák řádně 
uklidí svůj pokoj. 
 

• Počítače, TV je možno používat na pokojích dle stanovených kritérií. 

• Kuchyňku s možností ohřevu vody a jednoduchých jídel lze využívat do 19:00 a od 
20:15 - 21:30. 

• Sledování TV a PC na klubovnách max. do 23:00 / uzamčení/ 

• Hodnocení pořádku každý den v době od  08:00-10:00, při odpolední směně žáků při 
odchodu z domova mládeže. 

• Odhlašování stravy : SNÍDANĚ  A OBĚD: den předem do 8:00  
                                           VEČEŘE: ten den do 8:00 v případě odjezdu domů 

• Odjezdy a příjezdy žáků: 
Při odjezdu v pátek nebo v odjezdový den předá služba vychovatelce uklizený pokoj 
do 8:00. 
Příjezd žáků do DM v neděli od 18:00 - 21:00, pondělní příjezdy na základě písemné 
žádosti. 

            Příjezd na DM po 21:00 hod. jen na písemnou žádost rodičů. 
 
 
 



Výměna lůžkovin 

Výměna lůžkovin probíhá pravidelně jednou za 14 dní. Sklad čistých lůžkovin je v 1.NP. 

Lůžkoviny jsou uloženy v uzamykatelných skříních. Sklad použitých lůžkovin je v suterénu 

objektu domova mládeže. Ubytovaní, kteří používají vlastní lůžkoviny, používají a vyměňují 

lůžkoviny jednou za 14 dní. 

 

 

Způsob praní lůžkovin 

Špinavé a použité lůžkoviny se k vyprání odváží do smluvního zařízení. 

 

 

Úklid : 

Částečný úklid si provádějí ubytovaní žáci na pokojích sami. Úklid domova mládeže 

v ostatních prostorách a běžný úklid na pokojích je prováděn denně uklízečkou. Několikrát 

během školního roku provádí uklízečka podle potřeby větší úklid – čištění oken, dveří apod. 

Čistící prostředky jsou skladovány mimo dosah ubytovaných žáků v určených prostorách. 

Výlevka s přívodem tekoucí teplé a studené vody je umístěna na každém podlaží. Ubytovaní 

žáci jsou vedeni i k výpomoci při úklidu okolí domova mládeže a péči o rostliny. 

 

 
Práva ubytovaných žáků : 

 
Práva žáků upravuje ustanovení § 21 zákona 561/2004 Sb. 
Žáci mají dále práva:  

1. Podílet se na přípravě a realizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti a využívat 
veškerá zařízení, která jsou jim k dispozici v domově mládeže. 

2. Jednat prostřednictvím žákovské samosprávy, případně i osobně o všech 
záležitostech, které se jich týkají a podávat dotazy, návrhy i připomínky k činnostem 
domova mládeže a to slušnou formou. 

3. Požádat vychovatelky  o radu nebo pomoc v osobních záležitostech. 
4. Po dohodě s vychovatelkami mohou mít žáci na určených místech pokoje vlastní 

výzdobu a vlastní ložní prádlo, které udržují pravidelně v čistotě. 
5. Využívat možnost internetového připojení na domově mládeže ke studijním i 

zájmovým účelům. 
6. Po řádné registraci u vychovatelky mohou mít ubytovaní žáci vlastní elektronická 

zařízení, ICT techniku, vysoušeč vlasů, holicí strojek, nabíječku akumulátorů apod., 
pokud předloží vychovatelce potvrzení o elektrorevizi těchto zařízení a neobtěžují 
provozem těchto zařízení spolubydlící. Domov mládeže nenese žádnou odpovědnost 
za ztrátu či poškození těchto nadstandardních zařízení. Žák (zákonný zástupce) plně 
zodpovídá za případné škody, které budou povolenými elektrospotřebiči způsobeny. 

 
 

Povinnosti ubytovaných žáků : 
 
Povinnosti žáků upravuje ustanovení § 22 zákona 561/2004 Sb.          
Žáci mají dále povinnosti:  

1. Řídit se pokyny vychovatelek a dalších pracovníků školy.  Dodržovat pravidla  
slušného chování a občanského soužití. Zdržet se veškerých projevů agrese a násilí 
vůči jednotlivci či skupině. 



2. Respektovat zákaz jakýchkoliv projevů rasismu, xenofobie, netolerance a šikany, 
rozšiřování a propagace organizací a ideologií, které směřují k potlačování lidských 
práv, svobod a demokratického systému.  

3. Dbát na čistotu a pořádek na pokojích i ve společných prostorách a pomáhat při 
udržování pořádku v domově mládeže a jeho okolí. Hospodárně využívat elektrickou 
energii a šetřit teplou i studenou vodou.  

4. Šetřit zařízení domova mládeže, chránit je před poškozením. Veškeré zjištěné závady 
okamžitě hlásit vychovatelce.  

5. Umožnit vychovatelce kontrolu obsahu a pořádku vnitřních částí skříní.  
6. Uhradit škody, které vznikly jejich vinou, úmyslně nebo nedbalostí.  
7. Hlásit každé ohrožení bezpečnosti a zdraví i jakýkoli úraz či nevolnost vychovatelce. 
8. Oznámit vychovatelce infekční onemocnění, kdy mohlo dojít k přenosu na 

spolubydlící. 
9. Nevnášet do domova mládeže velmi cenné věci a velké finanční částky. 
10. Aktivně se podílet na úklidu okolí DM, třídění odpadu a spolupracovat při 

pravidelných výměnách ložního prádla.  
11. Odchod k lékařskému ošetření i návrat do domova mládeže hlásit vychovatelce ve 

službě. 
12. V případě potřeby zabezpečit přípravu příslušných prostor pro doplňkovou činnost 

(vyklidit pokoj na případné víkendové ubytování hostů).  
13. Na konci školního roku provést kompletní úklid pokoje a zajistit jeho uvedení do 

řádného stavu. 
14. Při důvodném podezření z požití drogy nebo jiné návykové látky se podrobit příkazu 

vychovatelky a za přítomnosti příslušníků policie odevzdat biologický vzorek k 
rozboru na toxikologickém oddělení. V případě pozitivního výsledku testu je povinen 
žák nebo zákonný zástupce uhradit veškeré náklady spojené  s provedením rozboru a 
další náklady s tím spojené. 

15. Pokud se žák bez vážných důvodů odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem 
alkoholu, drogy nebo jiné návykové látky, jedná se o závažné zaviněné porušení 
povinností žáka a má za důsledek výchovné opatření podle rozhodnutí pedagogické 
rady školy. 

16. V případě ukončení ubytování doručit do sekretariátu školy písemné oznámení o 
zrušení pobytu. 

17. Dodržovat noční klid po 22.00 hod. 
 
 
 

Práva a povinnosti zákonných zástupců  
ubytovaných žáků : 

 
1. Právo být na vyžádání domovem mládeže informováni o průběhu vzdělávání 

nezletilých žáků 
2. Právo podávat připomínky vztahující se k pobytu žáka v domově mládeže 

vychovatelce nebo vedení školy 
3. Právo po dohodě s vychovatelkou žáka upravit svému dítěti režimové podmínky 

pobytu v DM, nikoliv však nad rámec vnitřního řádu 
4. Právo na informace mají také rodiče zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči nim 

plní vyživovací povinnosti 



5. Povinnost na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných 
otázek týkajících se pobytu žáka 

6. Povinnost oznamovat domovu mládeže údaje uvedené v přihlášce na ubytování a 
potřebné pro zápis do školní matriky a další údaje podstatné pro průběh pobytu žáka 
nebo bezpečnost žáka (zdravotní způsobilost, zdravotní obtíže nebo jiné závažné 
skutečnosti) a změny v těchto údajích 

7. Povinnost oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově mládeže (nemoc, 
odjezd v týdnu, odklad obvyklého příjezdu apod.) 

 
 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci  
v domově mládeže : 

 
1. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně 

informují o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit jejich pobyt v domově 
mládeže 

2. Komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím osobní návštěvy, 
telefonicky a písemně poštou nebo elektronickou formou 

3. Vychovatelky informují vždy zákonného zástupce nezletilého žáka, pokud se mu 
chování žáka jeví jako neobvyklé a učiní o tom zápis do pedagogické dokumentace 

4. Ke vzájemnému informování využívají zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci také 
webové stránky školy a informační nástěnky v prostorách domova mládeže 

5. Vzájemné vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky v domově mládeže jsou 
založeny na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci 

6. Žáci domova mládeže respektují pokyny všech zaměstnanců školy a svým chováním a 
jednáním nenarušují základní pravidla slušného chování 

 
 
 
 
 

Výchovná opatření pro ubytované žáky : 
 
Za vzorné plnění úkolů, aktivní spolupráci při organizování zájmové činnosti nebo vzornou 
reprezentaci domova mládeže mohou být žákům uděleny pochvaly: 
Pochvala třídního učitele (na návrh vychovatelky) - pochvala ředitelky školy (na návrh 
vychovatelky a po projednání pedagogickou radou) 
 
Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem, školním řádem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném 
vyloučení nebo o vyloučení žáka z domova mládeže. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení 
ředitelka školy stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v 
průběhu zkušební doby dalšího závažného porušení povinností stanovených školským 
zákonem, školním řádem nebo vnitřním řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho 
vyloučení.  



Zvláště hrubé opakované slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 
nebo domova mládeže se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených školským zákonem.  
O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců ode 
dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se žák 
provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 
zvláštního právního předpisu. 
Výchovná opatření jsou udělena na základě podání návrhu vychovatelkou a po projednání 
pedagogickou radou. 
 
 
 
 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 
Ubytovaným žákům je zakázáno : 
 

1. Jakýmkoli způsobem poškozovat zdraví své i ostatních. 
2. Kouřit v prostorách DM (i elektronickou cigaretu) a jeho okolí  
3. Vyhazovat jakékoli předměty z oken a ukládat věci na vnější parapet. Vyklánět se 

z oken, pokřikovat 
4. Přinášet, distribuovat, přechovávat, konzumovat nebo užívat alkoholické nápoje a 

jiné zdraví škodlivé či návykové látky nebo je požívat při vycházkách, v době osobního 
volna a rovněž při činnostech organizovaných DM. 

5. Donášet, používat a distribuovat věci ohrožující život a zdraví (např. výbušniny, 
zábavnou pyrotechniku, zbraně nebo jejich repliky, střelivo), chemikálie a potenciálně 
možné nebezpečné látky.  

6. Nedovoleným způsobem manipulovat s otevřeným ohněm i se zařízeními, která k 
tomu nejsou určena, s hasícími přístroji i všemi částmi elektrické, plynové a 
vodovodní instalace.  

7. Hrát nebo propagovat hazardní hry, včetně sázení a hraní on line /PC, mobil/ a 
rozšiřovat, přechovávat či sledovat pornografické materiály. 

8. Nestandardně opustit domov mládeže nebo se do něj navrátit a nebo se podílet na 
umožnění tohoto protiprávního jednání jiným spolubydlícím.  

9. Koupat se a bruslit na nestřežených rybnících, vodních nádržích a tocích.  
10. Používat vlastní elektrické spotřebiče bez předložení elektrorevize a domluvy 

s vychovatelkou. 
11. Přechovávat zvířata. 
12. Projevovat svým chováním rasismus, nepřátelství nebo násilí, vandalismus nebo jiné 

jednání snižující lidskou důstojnost (kyberšikana, diskriminace aj.). Není přípustné 
tyto jevy tolerovat vůči jiným i vůči vlastní osobě. 
 

• Při opuštění areálu školy a pěších přesunech se žáci chovají ukázněně a dodržují 
pravidla silničního provozu a dbají pokynů vychovatelek 

 
 



 

Podmínky zacházení s majetkem domova mládeže ze strany 
žáků : 

 
1. Povinností ubytovaných žáků je chránit majetek svůj, domova mládeže i ostatních 
2. Je zakázáno poškozovat veškeré zařízení domova mládeže. Případné škody uhradí žák 

nebo jeho zákonný zástupce 
3. Žáci nesmí stěhovat bez povolení inventář pokojů 
4. Není dovoleno ponechávat klíče v zámku zevnitř zamčeného pokoje a odmítnout 

pedagogickým pracovníkům vstup.  
5. Žákům není dovoleno využívat zařízení domova mládeže ke komerčním účelům. 
6. Žáci nemohou parkovat s motorovými vozidly v prostorách dvora školy (využít lze 

parkovací místa mimo objekt školy). 
7. Je povinností každého ubytovaného žáka oznámit zjištěné závady na inventáři nebo 

zařízení domova mládeže 

 
 

Závěrečná ustanovení : 
 
Vnitřní řád domova mládeže byl projednán na pedagogické radě dne 31.8. 2017. 
 
Ubytovaní žáci jsou seznámeni s vnitřním řádem domova mládeže ihned po nástupu na 
ubytování a stvrzují seznámení svým podpisem. 
 
Platnost vnitřního řádu domova mládeže od 1.9. 2017  
 


