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1 Všeobecná ustanovení 

Domov mládeže (dále jen „DM“) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům školy 

ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující na výchovně vzdělávací činnost střední školy 

a zajišťuje těmto žákům školní stravování. DM vede žáky a k plnohodnotnému využívání volného 

času formou zájmových činností.  

 

Vnitřní řád domova mládeže je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky, jejich zákonné 

zástupce a zaměstnance DM. 

2 Provoz domova mládeže a pravidla pro ubytování 

 

a) Činnost domova mládeže se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT 

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

zařízeních. 

b) Ubytování se poskytuje žákům na období jednoho školního roku na základě přihlášky podané 

zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. 

c) Při umisťování žáka do domova přihlíží ředitel školy ke vzdálenosti místa jejich bydliště, 

dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. 

d) Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel školy s přihlédnutím k vybavení domova 

a k úrovni poskytovaných služeb. 

e) Platba za ubytování se provádí převodním příkazem z bankovního účtu žáka, nebo jeho 

zákonného zástupce nejpozději do 20. dne předchozího měsíce, ve kterém bude žák ubytován. 

Pokud tato platba neproběhne a DM neobdrží informace od zletilého žáka, nebo jeho 

zákonných zástupců, o důvodech zpoždění a novém termínu co nejrychlejší úhrady, může být 

žákovi ubytování na DM ukončeno. 

f) Výše úplaty za ubytování na DM se nemění, i když žák nebo student není ubytován 

po všechny dny v kalendářním měsíci na základě vyhlášky č. 436/2010, § 5, odst. 4. Pokud 

však v průběhu školního roku žák z důvodu státního stvátku nebo organizace vyučování 

ve škole (souvislá praxe v trvání jednoho týdne a vice), jejímž je žákem, opakovaně nebude 

na DM ubytován, úplata se mu snižuje. 

g) Vyúčtování platby za ubytování se provádí na konci školního roku, pokud zletilý žák 

či zákonný zástupce nezletilého žáka nepožádá jinak. 

h) Žáci, přijatí na DM, jsou rozděleni do výchovných skupin a vyplývají pro ně veškerá práva 

a povinnosti pro žáka ubytovaného na DM. 

i) DM poskytuje žákům bezplatně připojení vlastních přístrojů k internetu, avšak vzhledem 

k počtu připojených žáků negarantuje dostupnost a rychlost. Zájemci o službu se hlásí 

na vychovatelně, kde jim jsou přiděleny přístupové údaje. 

3 Práva a povinností žáků a zákonných zástupců nezletilých 

žáků 

3.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 

Žáci mají právo: 

a) plnohodnotně využívat volný čas v domově k rozvoji své osobnosti tím, že se řádně připravují 

na vyučování a využívají nabídky zájmových činností, 
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b) zúčastňovat se všech volnočasových aktivit a akcí pořádaných DM a používat přidělené 

prostory a vybavení, 

c) vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života v DM. Žák má právo vyjadřovat 

se prostřednictvím organizačních schůzek výchovných skupin, nebo vznášet osobní 

připomínky, dotazy a náměty vychovateli, vedoucímu vychovateli či řediteli školy. Žák má 

právo na sdělení o jejich řešení, 

d) plně využívat materiální vybavení domova pro své další vzdělávání a výchovu, 

e) v kterýkoliv den v týdnu požádat o udělení běžné nebo prodloužené vycházky sloužícího 

vychovatele. Povolení prodloužené vycházky je podmíněno dodržováním tohoto vnitřního 

řádu domova mládeže.  

 

Zákonní zástupci mají právo: 

a) vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života v DM, 

b) informovat se o průběhu a výsledcích výchovy svého dítěte, 

c) po dohodě s vychovateli nebo na jejich návrh upravit svému dítěti režimové podmínky pobytu 

v DM, nikoliv však nad rámec tohoto vnitřního řádu. 

3.2 Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 

Žáci jsou povinni: 

a) zúčastnit se seznámení s Vnitřním řádem DM a zásadami bezpečného chování v objektu DM, 

dále účastnit se organizačních nebo výchovných schůzek, preventivních a dalších 

vzdělávacích programů 

b) znát a plnit ustanovení Vnitřního řádu DM a Režimu dne DM, řídit se pokyny zaměstnanců 

DM a pravidelně sledovat informace na nástěnkách, 

c) dodržovat základní pravidla hygieny, ochrany zdraví, bezpečnosti a protipožární ochrany 

a provozní řády společenských a sportovních místností a pracoven. Neohrožovat zdraví 

druhého ani své, 

d) dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, nenarušovat kázeň, veřejný pořádek 

a sousedské vztahy. Vystupovat ukázněně při všech akcích pořádaných DM. Nepoškozovat 

svým chováním na veřejnosti dobré jméno školy, 

e) odjíždět na dny pracovního klidu domů, 

f) v budově se pohybovat v domácí obuvi, přiměřeně a čistě oblečeni. Venkovní obuv ukládají 

žáci na místo k tomu určené, případné přenesení na pokoj povoluje sloužící vychovatel, 

g) udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v ložnicích a ve společných prostorách 

DM. Denně setřít podlahu svého pokoje, vynést odpadky. 1x týdně provádí žáci týdenní úklid 

svých osobních věcí, kdy žáci vyklidí své osobní věci ze skříněk, které následně vytřou 

mokrým hadrem a po kontrole vychovatele vše uloží zpět. 1x měsíčně žáci provedou generální 

úklid pokoje, kdy se navíc setře podlaha za nábytkem. Kontrolu provádí vychovatel 

za přítomnosti žáků. V rámci veřejně prospěšné činnosti se žáci spolupodílí na udržování 

pořádku ve společných prostorách a okolí DM, 

h) šetřit svěřený i společný majetek. Jeho poškození a závady neprodleně oznámit službu 

konajícímu vychovateli. Prokázané škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti je povinen 

uhradit. V DM není povoleno přemisťovat nábytek a lepit plakáty mimo místa pro ně určená 

(tj. nástěnky a desky za válendami), 

i) hospodárně nakládat s vodou a elektrickou energií, 

j) ukládat potraviny pouze na vyhrazených místech, tzn. potraviny podléhající zkáze v lednicích 

a trvanlivé potraviny (např. pečivo, sušenky, čaj aj.) do skříňky na pokoji. Stav potravin 

průběžně kontrolovat. V lednicích a na pokojích lze ponechat přes víkend pouze nápoje, 

uzavřené konzervy a další potraviny v originálních a neotevřených obalech (ostatní bude 

likvidováno bez náhrady), 

k) chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících. Uzamykat pokoj vždy, když ho jiný 

v dané době neužívá. Nezamykat jej zevnitř. Nepřinášet do DM cenné věci ani vyšší částky 

peněz a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem v DM. Pokud je to nezbytné, tak cenné 

věci a finanční hotovost uložit do pokladny na vychovatelně, 
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l) návštěvy zvenčí přijímat po nahlášení vychovateli v prostorách k tomu vyhrazených (vstupní 

hala DM),  

m) užívat pouze takové elektrické spotřebiče, které souhlasí s Hlavními zásadami pro užívání 

elektrických spotřebičů. Z provozních důvodů nejsou povoleny televizory na pokoji, lednice, 

apod.  

n) připravit (vyklidit) pokoje pro akce konané na hospodářskou činnost školy, 

o) před ukončením pobytu na DM nahlásit vychovateli: termín ukončení pobytu na DM, zákonný 

zástupce, nebo zletilý žák musí vyrovnat všechny platby za služby (stravování a ubytování), 

vystěhovat si všechny osobní věci z DM, provést generální úklid pokoje a v pořádku předat 

svěřený inventář. V případě mimořádného ukončení pobytu na DM (v průběhu školního roku) 

je potřeba také vyplnit a odevzdat „odhlášku“ z DM, 

p) ubytovaný žák je povinen neprodleně oznámit všechny změny týkající se jeho osoby 

a mimořádné okolnosti a události: 

 Skupinovému vychovateli sděluje: 

- změny údajů uváděné na přihlášce DM a další údaje, které jsou podstatné např. 

pro bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (např. bydliště, telefon, zaměstnání 

rodičů apod.) 

- všechny důležité okolnosti týkající se pobytu v DM (např. žádost o ukončení 

ubytování, ukončení studia, požadavky na změnu pokoje apod.) 

 Vychovateli ve službě: 

- odchod a příchod z DM na vycházku, do školy (žák odchází max. 1 h 

před začátkem vyučování, popř. odborného výcviku), k lékaři (včetně výsledku 

vyšetření po návratu), 

- odjezd mimo město během týdne (s předběžným písemným souhlasem zákonného 

zástupce) s odůvodněním a termínem návratu, 

- závady na vybavení pokoje a poškození majetku DM, škody a havárie 

ve společných prostorách a na vybavení a zařízení DM, požár nebo jinou 

mimořádnou událost ohrožující bezpečnost a zdraví ubytovaných, 

- ztráty věcí nebo peněz, 

- onemocnění a poranění, důležité okolnosti týkající se zdravotního stavu žáka 

a způsob léčení. Žák dodržuje léčebný režim v případě, že zůstává žák se svolením 

sloužícího vychovatele po dobu nemoci (pouze jeden den) v DM, Při onemocnění 

či úrazu, které si vyžádá delší dobu léčení, odjet domů. 

 

Zletilí žáci jsou navíc dále povinni: 

a) sami nahlásit náhlé odložení příjezdu nebo návratu do DM (osobně či telefonicky). 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a) znát a plnit ustanovení Vnitřního řádu DM, 

b) vždy předem omluvit jakoukoliv absenci (odložený příjezd na DM, mimořádný odjezd z DM, 

apod.) žáka na DM (osobně, písemně či telefonicky), 

c) informovat vychovatele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt na DM, vybavit žáka potřebnými 

léky, 

d) převzít a umístit mimo DM žáka, který není zdravotně způsobilý k pobytu na DM, nebo který 

se nachází na DM pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek, 

e) oznamovat všechny důležité změny v údajích uváděných v přihlášce na DM. 

4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

Žáci mají zakázáno: 
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a) kouřit v prostorách domova mládeže a na všech akcích pořádaných domovem mládeže. 

(Zákon č. 379/2005 § 8, odst. 1, písm. B – zákaz kouření ve vnějších i vnitřních prostorách 

všech typů škol a školských zařízení.), 

b) manipulovat s otevřeným ohněm – svíčky, vonné tyčinky, vodní dýmky, cigarety, zapalovače, 

zápalky apod., 

c) vstupovat do domova mládeže pod vlivem návykových látek (alkohol, omamné látky, 

psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho 

ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), vč. jejich obalů. Dále je 

zakázáno tyto návykové látky donášet, užívat,  přechovávat, distribuovat či jakkoliv s nimi 

manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného 

procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Při důvodném podezření 

ze zneužívání návykových látek učiní DM opatření k ochraně zdraví žáka podle pokynů 

MŠMT (informuje rodiče, v závažnějších případech policii, zdravotnické zařízení), 

d) vzhledem k možným alergickým reakcím či nežádoucím účinkům, poskytovat jakékoliv léky, 

předepsané ošetřujícím lékařem, jiným osobám,  

e) přinášet do domova mládeže bez závažných důvodů větší peněžní částky a cennější předměty 

nebo takové předměty, které jsou nebezpečné pro život a zdraví (např. zbraně, náboje, 

výbušniny, chemikálie, pyrotechnika aj.), 

f) hrát hazardní hry, 

g) vyklánět se z oken a sedat na okenní parapet, 

h) svévolně opouštět DM a akce jím pořádané, 

i) v době pobytu používat veškeré dopravní prostředky. V případě, že žák vlastní řidičský průkaz 

a bude na DM dojíždět osobním automobilem, může jej používat pouze za tímto účelem. 

Během pobytu na DM nahlásí v případě nutnosti mimořádnou jízdu vychovateli. V žádném 

případě nesmí v osobním automobilu vozit neplnoleté spolužáky, 

j) veškeré intimní kontakty mezi žáky opačného i stejného pohlaví (včetně ležení a sezení v cizí 

posteli). Po 21:00 navštěvovat cizí pokoje a zdržovat se na chodbách a schodištích, 

k) z hygienických a zdravotních důvodů chovat nebo přechovávat na pokojích zvířata a další 

živočichy, 

l) uzamykat se (důvodu bezpečnosti, případné evakuace a možnosti kontroly vychovatele), 

m) propagovat politické strany, 

n) vyvěšovat reklamy cizích firem na nástěnkách DM, 

o) šikanovat ostatní žáky a další projevy násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 

vyhrožování, apod., kterých by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům, 

skupinám (např. postiženým, mladším a slabším) či zaměstnancům, jsou v prostorách DM 

přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti Vnitřnímu řádu DM, 

p) duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky, zaměstnance a vyžadovat na nich 

pod pohrůžkou různé služby, předměty, popřípadě peníze, 

q) vpouštět cizí osoby do DM. Vstup do DM je monitorován kamerovým systémem, 

r) bez závažných důvodů (požár, výbuch, živelná pohroma, vyhlášení poplachu, evakuace, atd.) 

poškozovat zasklené skříňky bezpečnostních klíčů, brát a používat tyto klíče k bezpečnostním 

únikovým vchodům pro jiný účel než je výše uvedeno. Jakékoliv poškození těchto skříněk, 

zneužití bezpečnostních klíčů pro jiný účel, bude posuzováno jako velmi hrubé porušení 

Vnitřního řádu DM, bezpečnostních a požárních předpisů DM. Za neoprávněné poškození 

zasklených skříněk klíčů, zcizení a zneužití bezpečnostních klíčů, tím i ohrožení bezpečnosti 

ubytovaných, bude proti poškozovateli postupováno v souladu se Školským zákonem 

č. 561/2004 Sb., až s možností ukončení jeho ubytování na DM. 
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5 Výchovná opatření 

Výchovná opatření se řídí § 31 zákona č. 561/2004 Sb. 

5.1 Pochvaly a jiná ocenění 

Pochvaly a jiná ocenění se udělují za příkladné chování žáků. 

 

a) Pochvaly - skupinový vychovatel, vedoucí vychovatel nebo ředitel školy může udělit 

pochvalu žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný 

nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Pochvala může být udělena ústně 

nebo písemně zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka.  

b) Jiná ocenění – vychovatel může odměnit žáka jinou formou než pochvalou  

5.2 Kázeňská opatření 

Kázeňská opatření se udělují při porušování pravidel chování stanovených vnitřním řádem 

nebo školským zákonem. 

 

a) Podmíněné vyloučení žáka z DM 

b) Vyloučení žáka z DM  
Bod a) a b) má právní důsledek pro žáka. 

c) Další kázeňská opatření 
 

 Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským 

zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka 

ze školského zařízení dle § 31 zákona č. 561/2004 Sb. 

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

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

může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům DM nebo vůči 

ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto 

vnitřním řádem podle školského zákona. 

 

Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování 

v příštím roce. 

6 Ukončení ubytování v DM v průběhu školního roku 

V průběhu školního roku může být ředitelem školy ukončeno ubytování žákům v DM v těchto 

případech: 

a) na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka, 

b) zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování 

nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s vedoucím vychovatelem 

DM jiný termín úhrady, 

c) žák přestal být žákem střední školy, 

d) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

e) žák byl vyloučen z domova mládeže,  

f) žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému 

žákovi poskytuje vzdělávání. 
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7 Závěrečná ustanovení 

a) Neznalost Vnitřního řádu domova není omluvou při jeho porušení. 

b) Vedoucí vychovatel je však povinen zajistit, aby s tímto Vnitřním řádem byli prokazatelně 

seznámeni všichni žáci ihned při nástupu do domova. 

c) Plné znění Vnitřního řádu DM je zveřejněné na webových stránkách školy, volně přístupné 

na nástěnkách v DM a je k dispozici na vychovatelně 3. patra DM. 

 

Tento Vnitřní řád Domova mládeže vstupuje v platnost 1. 1. 2020 a ruší se jím, dosud platný Vnitřní 

řád ze dne 1. 9. 2010. Je závazný pro všechny ubytované žáky a pedagogické pracovníky DM. 

 

 

V Lomnici nad Popelkou dne 2. 12. 2019 

 

 

 

Mgr. Václav Šimůnek 

         ředitel školy 


