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1. Základní ustanovení 

1.1. Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol 

ubytování a výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. 

1.2. Činnost, organizace a provoz domova mládeže se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o 

školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

1.3. Domov mládeže je součástí Středního odborného učiliště společného stravování, jejímž 

zřizovatelem je Středočeský kraj. 

 

2. Podmínky ubytování a stravování 

2.1. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku, proto na každý školní rok je nutné podat 

novou přihlášku k ubytování na domově mládeže.  

2.2. Přihlášku na školní rok podávají zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. 

2.3. Ubytování na domově mládeže odpovídá I. a II. kategorii (2, 3, a 4 lůžkové pokoje). 

2.4. Ubytování v domově mládeže není nárokové. Přednost ve vyhovění žádosti o ubytování mají vždy 

1. ročníky.  Při umísťování ostatních žák je přihlíženo ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní 

obslužnosti, k jeho sociálním poměrům, zdravotnímu stavu a věku. 

2.5. Ubytování se poskytuje za finanční úhradu. Výše finanční úhrady za ubytování se nemění, i když 

žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Výjimkou je, pokud je žák ubytován jen část měsíce z 

důvodu výuky.  

2.6. Domov mládeže je v provozu během školního roku mimo víkendů a prázdnin. Provoz je zajištěn 

od neděle od 18 hodin do pátku do 13 hodin. 

2.7. Žáci ubytovaní v domově mládeže se z ekonomických a organizačních důvodů povinně celodenně 

stravují ve školní jídelně Labenka. 

2.8. Ukončení pobytu v domově mládeže: 

 Požádá-li o to zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. 

 Zákonný zástupce nebo zletilý žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování  

            ve stanoveném termínu a nedohodne se s vedoucí vychovatelkou na jiný termín. 

 Žák přestane být žákem příslušné školy nebo bylo žákovi povoleno přerušení studia. 

 Porušuje-li žák opakovaně a závažně vnitřní řád domova mládeže. 

 

3. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

3.1. Práva žáka 

3.1.1. Žák má právo na respektování své osobnosti, slušný a ohleduplný přístup ze strany 



spolubydlících i zaměstnanců domova mládeže. 

3.1.2. Žák má právo používat přidělený pokoj, příslušenství a veškeré zařízení domova mládeže určené 

žákům. Žák má právo na výměnu ložního prádla 1x za 14 dní. 

3.1.3. Žák má právo podílet se na organizaci života žáků v domově mládeže, účastnit se zájmové 

činnosti a všech organizovaných akcí pořádaných DM i jiných institucí. 

3.1.4. Žák má právo podávat připomínky a vyjadřovat se ke všem otázkám, které se týkají života v 

domově mládeže ředitelce nebo vychovatelům. 

3.1.5. Žák má právo na ochranu před informacemi, fyzickým nebo psychickým násilím, které škodí 

jeho pozitivnímu vývoji. 

3.1.6. Žák má právo přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorech dle pokynů vychovatelky.  

3.2. Povinnosti žáka 

3.2.1. Žák je povinen dodržovat vnitřní řád domova mládeže, režim dne, předpisy a pokyny k 

ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Plnit pokyny všech pracovníků DM. 

3.2.2. Žák je povinen svědomitě se připravovat na vyučování a řádně docházet do školy. 

3.2.3. Žák je povinen dodržovat pravidla slušného chování.  

3.2.4. Žák je povinen chovat se obezřetně, neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit majetek 

svůj, domova mládeže i ostatních. 

3.2.5. Žák je povinen informovat příslušné pracovníky domova mládeže o důležitých okolnostech 

týkajících se jeho zdravotního stavu.  

3.2.6. Žák je povinen respektovat a ctít práva druhých. Je tolerantní a ohleduplný k potřebě 

spolubydlících se v klidu učit a mít své soukromí. Návštěvy na pokojích v osobním volnu 

musí být vždy se souhlasem žáků ubytovaných na daném pokoji. Žákům je zakázán vstup na pokoje 

žáků opačného pohlaví. 

3.2.7. Žák je povinen chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících zejména tím, že 

zamyká skříně s osobními věcmi a uzamyká pokoj vždy, když ho spolubydlící v dané době 

neužívá. Finanční částky a cenné předměty doporučujeme ukládat na vychovatelnu. Vychovatelé 

neručí za ztrátu peněz a cenných předmětů, pokud jim nebyly dány do úschovy. 

3.2.8. Žák je povinen dodržovat základní pravidla hygieny a udržovat čistotu a pořádek ve svých 

osobních věcech. Podílí se na denním a týdenním úklidu pokoje a provádí určené práce a služby pro 

kolektiv. Vychovatel má právo v přítomnosti žáka prohlédnout jeho osobní věci. 

3.2.9. Žák je povinen v budově domova mládeže se pohybovat v domácí obuvi a slušně oblečen.  

3.2.10. Žák je povinen neprodleně oznámit vychovateli úraz, onemocnění a užívání léků. Při 

onemocnění odjíždí žák domů. Způsob dopravy určí podle aktuálního zdravotního stavu vychovatel ve 

spolupráci se zákonnými zástupci. Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do 

domova mládeže nejpozději v den obvyklého příjezdu. 

3.2.11. Žák je povinen neprodleně oznamovat provozní závady na majetku a vybavení domova 

mládeže. 

3.2.12.  Žák dodržuje pravidla silničního provozu, zvláště pak při přecházení železničního přejezdu. 

Zde nesmí přecházet přejezd při stažených závorách, musí využívat podchodu a v žádném případě 

nepřecházet kolejiště mimo přejezd. 

3.3. Práva zákonných zástupců a zletilého žáka 

3.3.1. Zákonný zástupce má právo být informován o průběhu pobytu žáka v domově mládeže, o 

chování a aktivitě nezletilého žáka. 

3.3.2. Zákonný zástupce má právo podávat připomínky vedení domova mládeže a vychovateli 

vztahující se k pobytu žáka v DM. 

3.3.3. Zákonný zástupce má právo po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit 

svému dítěti režimové podmínky pobytu v domově mládeže, nikoliv však nad rámec vnitřního řádu. 

3.4. Povinnosti zákonných zástupců a zletilého žáka: 

3.4.1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do domova mládeže. 

3.4.2. Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se výchovy žáka. 

3.4.3. Zákonný zástupce má povinnost informovat domov mládeže o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, které by mohly 

mít vliv na průběh výchovy. 



3.4.4. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově 

mládeže. Mimořádný odjezd z domova mládeže v týdnu musí zákonný zástupce sdělit písemně nebo 

e-mailem s odůvodněním, výjimečně je možné oznámení provést telefonicky vychovateli. 

3.4.5. Oznamovat důležité změny v údajích uváděných do dokumentace domova mládeže 

 a další údaje podstatné pro průběh výchovy.  

3.4.6. Žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče písemně vedoucí vychovatelce 

nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování. Při nedodržení této lhůty může být účtována úhrada 

za další období. 

3.4.7. Hradit poplatky za poskytované služby (ubytování a stravování) v předepsané výši a ve 

stanovených termínech. Měsíční úplata za ubytování je splatná do konce daného měsíce.  

3.4.8. Zákonný zástupce je povinen uhradit škody na majetku, které způsobí jeho nezletilé dítě. 

 

4. Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a hygieny 

4.1. Zákazy 

4.1.1. Žákům je zakázáno užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky  

(tj. zejména alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky), hrát hazardní hry, 

vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Při 

důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí domov mládeže 

opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i orgán 

sociálně právní ochrany a Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí domov 

mládeže lékařskou pomoc. Nemůže-li domov mládeže zajistit dostatečný dohled nad 

zdravotním stavem žáka, tak žádá rodiče o umístění žáka mimo domov mládeže. V případě 

důvodného podezření z požití alkoholu se žák podrobí orientační dechové zkoušce. Pokud 

bude dechová zkouška pozitivní, je vyrozuměn zákonný zástupce, a to v jakoukoliv denní i noční 

dobu, a ten je povinen si žáka neprodleně odvést domů. V případě, že zákonný zástupce tak neučiní, 

bude vyrozuměn orgán sociálně právní ochrany.  

4.1.2. Žákům je zakázáno projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a 

jiné jednání snižující lidskou důstojnost a podílet se na jiné nezákonné činnosti.  

4.1.3. Žákům je zakázáno kouřit (i elektronické cigarety a vodní dýmky) v celém areálu školského 

zařízení, jakož i na všech akcích pořádaných domovem mládeže. 

4.1.4. Žákům je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče. Výjimkou jsou registrované 

spotřebiče a jejich příslušenství. Jejich vlastníci jsou povinni předložit je k revizi.  

4.1.5. Žákům je zakázáno chovat nebo přechovávat zvířata na pokoji a v jiných prostorách domova 

mládeže. 

4.1.6. Žákům je zakázáno neoprávněně manipulovat se zařízením domova mládeže, zasahovat do 

elektrických zařízení a manipulovat s otevřeným ohněm. 

4.1.7. Žákům je zakázáno bez svolení vychovatelek přemísťovat nábytek a polepovat nábytek, dveře a 

stěny. Pro umísťování plakátů a jiné výzdoby jsou určeny nástěnky. 

4.1.8. Žákům je zakázáno poškozovat a zcizovat majetek domova mládeže a jiných osob. Škody na 

majetku je povinen uhradit bezprostředně viník či jeho zákonní zástupci.  

4.1.9.  Žákům je zakázáno sedat na parapety, vyhazovat věci z oken a vyklánět se.  

4.1.10. Žákům je zakázáno ukládat potraviny a nápoje na okenní parapety. Žáci ukládají vlastní 

potraviny podléhající zkáze v lednicích a trvanlivé potraviny na vyhrazeném místě v pokoji. V 

lednicích a skříních lze ponechat přes víkend jen nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny budou 

likvidovány bez náhrady. 

4.1.11. Další aktivity, které jsou neslučitelné se zásadami a normami vhodného chování a mohou 

negativně působit na ostatní ubytované žáky. 

 

5. Kontrolní a sankční opatření 

5.1. Odměny 

 ústní pochvala vychovatele 

 písemná pochvala třídního učitele nebo ředitelky školy 

 odměna formou výhody (mimořádná vycházka) 

5.2. Kázeňská opatření 

 napomenutí vychovatele (ústní, písemné) 



 odejmutí výhody (omezení počtu vycházek, zkrácení vycházky aj.) 

 důtka udělená třídním učitelem nebo ředitelkou školy 

 kázeňská opatření ve správním řízení (podmíněné vyloučení a vyloučení z domova 

            mládeže) 

5.2.1. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují za 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

5.2.2. Udělení výchovných opatření se sděluje zákonným zástupcům nezletilých žáků písemně. 

Zákonným zástupcům zletilých žáků, se oznamují pouze kázeňská opatření s právními důsledky. 

 

6. Denní režim 

Budíček:  6,30 hodin pro žáky se školní výukou, individuální pro žáky na praxi – po budíčku osobní 

hygiena, úklid pokoje a lůžkovin, nejpozději v 7,00 hodin odchod na snídani do školní jídelny 

Labenka 

Příchod na DM: individuální návrat ze školy a praxe, nejpozději do 15,45 hodin 

Odchod na večeři: mimo úterý a čtvrtek v 16, 45 hodin 

Večeře: od 17,00 do 17,30 hodin 

Vycházky:  

 

1. ročníky – DO 19 HODIN 

2. ročníky – DO 19.30 HODIN 

3. ročníky – DO 20 HODIN 

Žáci nad 18 let   - DO 21 HODIN           

 

Vycházky slouží k rekreaci a vyřizování soukromých záležitostí. Všechny vycházky může vychovatel 

omezit, případně zakázat na dobu určitou z těchto důvodů: 

- porušování vnitřního řádu 

- zhoršené studijní výsledky 

- nevhodné chování 

- žádost zákonných zástupců 

 

Studijní klid: od 19,00 do 20,30 hodin 

V této době musí být v celé budově klid. Studium po večerce povoluje vychovatel v noční službě. 

Osobní hygiena: po příchodu ze školy a po skončení studia a přípravy na praxi, nejpozději do 21 

hodin. 

Večerka: ve 21,30 hodin 

Noční klid: od 22,00 hodin  

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 31. 08. 2021. 

7.2. Znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka, zletilého žáka, pedagogických pracovníků a 

zákonných zástupců a ti jsou povinni se jím důsledně řídit. Neznalost vnitřního řádu v žádném případě 

neomlouvá. 

7.3. Při nástupu na domov mládeže jsou všichni žáci a zákonní zástupci seznámeni s vnitřním 

řádem a stvrzují svým podpisem souhlas s ustanoveními a dodržováním VŘ. 

7.4. Vnitřní řád je vyvěšen na webových stránkách školy a v domově mládeže. 

7.5. Nabytím účinnosti tohoto vnitřního rádu se ruší platnost řádu předcházejícího. 

 

 

 

 

Poděbrady dne 26. 08. 2021                                            Ing. Helena Klimešová 

                                                                                          ředitelka školy 


