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ČLÁNEK 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(1) Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, 

výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol 

a zajišťuje školní stravování. 

(2) Činnost a provoz domova mládeže se řídí zejména vyhláškou č.108/2005 Sb., v platném 

znění o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 

zařízeních a zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. 

(3) Vnitřní řád domova mládeže je základní normou pro řešení situací vzniklých při 

výchově a vzdělávání žáků. 

(4) Domov mládeže je v provozu ve dnech školního vyučování.  

(5) V rámci doplňkové činnosti nabízí domov mládeže ubytování ve dnech, kdy to dovoluje 

ubytovací kapacita domova mládeže. 

(6) Vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované a pracovníky domova mládeže. Vztahy 

neupravené tímto vnitřním řádem se řídí platnými právními předpisy. 

 

ČLÁNEK 2 

ZAŘAZENÍ A VYBAVENÍ DOMOVA MLÁDEŽE 

(1) Přihlédnutím k vybavení a ubytování ve třílůžkových pokojích je domov mládeže 

zařazen (dle vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních) do I. kategorie. 

(2) Toto zařazení stanovuje výši úplaty za jedno lůžko na jeden měsíc do 1600,- Kč. Výše 

úplaty se nesnižuje, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (nemoc, školní 

výlety apod.). Ubytování se platí bezhotovostní úhradou nebo v hotovosti vedoucímu 

domova mládeže a to vždy poslední týden v měsíci na měsíc následující. 
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(3) Kromě ubytování ve třílůžkových pokojích mají žáci k dispozici: 

a) připojení k internetové síti WIFI na pokojích domova mládeže od 07:00 – 21:00  

b) klubovny – TV, DVD, Video 

c) dvě herny stolního tenisu 

d) stolní fotbal, šipky 

e) posilovnu 

f) studovnu 

g) knihovnu 

h) školní hřiště (kopaná, odbíjená, tenis, basketbal) 

ČLÁNEK 3 

UMISŤOVÁNÍ A UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE 

(1) Přijetí do domova mládeže není nárokové a přihláška platí na jeden školní rok. 

O umístění žáka do domova mládeže rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím 

ke vzdálenosti místa jeho bydliště, k dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho 

sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. 

(2) Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově mládeže pokud: 

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo žák zletilý 

b) zákonný zástupce žáka opakovaně neuhradil úplatu za ubytování 

c) přestal být žákem školy 

d) bylo povoleno přerušení vzdělávání 

e) byl vyloučen z domova mládeže dle § 31 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. 

ČLÁNEK 4 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

(1) Jestliže žák poruší vnitřní řád domova mládeže, může ředitel školy rozhodnout 

v případě závažného nebo hrubého porušení povinností stanovených vnitřním řádem 

domova mládeže: 

a) o podmíněném vyloučení z domova mládeže se stanovenou zkušební lhůtou, 

nejdéle na dobu jednoho roku, 

b) o vyloučení z domova mládeže. 

ČLÁNEK 5 

PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 

(1) Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení domova určené 

žákům. 

(2) Zakládat, volit a být volen do samosprávných orgánů žáků a jejich prostřednictvím 

se obracet na vedoucího domova mládeže. 

(3) Podílet se na organizaci života žáků v domově mládeže, účastnit se vzdělávací 

a zájmové činnosti, akcí pořádaných nebo doporučených domovem mládeže nebo 

z oblasti společenské, kulturní, sportu apod. 

(4) Požadovat vždy takové jednání a zacházení se svojí osobou, která je v souladu 

s legislativními předpisy upravujícími obecně práva dítěte a občana. 

(5) Odjíždět na víkendy a prázdniny k rodičům, v průběhu týdne pouze na základě 

písemného souhlasu rodičů (zákonného zástupce) nebo z důvodu nemoci. Písemný 
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souhlas rodičů je nutný i při odjezdu mimo Poličku v době osobního volna. Žadatelem 

může být i žák starší 18-ti let. 

(6) Denně využívat po skončení teoretického, nebo praktického vyučování vycházek 

do 19:00 hod. 

Každou středu lze požádat o vycházku prodlouženou: 

1. ročník - do 20:00 hod. 

2., 3. a 4. ročník - do 21:00 hod. 

Po domluvě se skupinovým vychovatelem žáci nad 18 let do 22:00 hod. 

(7) Přijímat návštěvy ve studovnách domova mládeže v době od 14:00 hod do 18:00 hod 

se souhlasem službu konajícího vychovatele. 

(8) Používat vlastní elektrospotřebiče, které odpovídají příslušným hodnotovým normám. 

Vlastníci jsou povinni předložit elektrospotřebiče k revizi. 

(9) Přijíždět do domova mládeže od 18:00 hodin v den bezprostředně předcházející 

prvnímu dnu vyučování a pobývat v domově mládeže do 14:00 hodin v posledním dnu 

vyučování před dnem volna. 

(10) Právo na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., v platném znění. 

ČLÁNEK 6 

POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 

(1) Dodržovat vnitřní řád domova mládeže, režim dne (je přílohou vnitřního řádu), předpisy 

a pokyny domova mládeže k ochraně zdraví a bezpečností s nimiž byl prokazatelně 

seznámen při nástupu do domova mládeže, plnit pokyny pedagogických pracovníků 

domova mládeže vydané v souladu s právními předpisy školy a vnitřním řádem domova 

mládeže. 

(2) Dodržovat pravidla slušného a ohleduplného chování k pedagogickým pracovníkům 

i ostatním pracovníkům školy a svým spolužákům. Zvláště hrubé slovní a úmyslné 

fyzické útoky žáka vůči pedagogickým pracovníkům i ostatním pracovníkům školy 

a svým spolužákům se vždy považují za hrubé porušení povinnosti stanovených 

vnitřním řádem domova mládeže. 

(3) Vyvarovat se projevů šikanování, vandalismu, brutality a veřejné propagaci 

extrémistických skupin podle § 403 trestního zákona (Založení, podpora a propagace 

hnutí směřujícího k potlačení práv svobod člověka), dle § 404 trestního zákona (Projev 

sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka), dle § 355 trestního 

zákona (Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob) a § 356 trestního 

zákona (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 

a svobod). 

(4) Žák nesmí tolerovat vůči své osobě i vůči jiným osobám jakoukoliv formu útisku, 

diskriminace a násilí, každý svědek takovéhoto jednání je povinen ohlásit tuto 

skutečnost vychovateli. 

(5) Dodržovat zásady osobní hygieny, udržovat pořádek a čistotu na pokojích a v osobních 

věcech, ve všech prostorách domova mládeže chodit přezutý. 

(6) Podílet se na denním a týdenním úklidu pokoje a v daných termínech si vyměnit ložní 

prádlo. 
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(7) V rámci veřejně prospěšné činnosti přispívá k udržování pořádku ve společných 

prostorách a okolí domova mládeže. 

(8) Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu. 

(9) Šetřit zařízení domova mládeže, v případě úmyslného poškození uhradit škodu v plné 

výši. 

(10) Šetřit elektrickou energií, vodou a teplem. 

(11) Potraviny podléhající zkáze ukládat do ledničky, ledničku vyklízet vždy v pátek před 

odjezdem z domova mládeže. 

(12) Neprodleně oznámit závady nebo poškození zjištěné na vnitřním zařízení domova 

mládeže vychovateli. 

(13) Dbát o vlastní bezpečnost i bezpečnost spolubydlících, neběhat po chodbách, 

schodištích, kde hrozí uklouznutí, nevyklánět se z oken domova mládeže. Nesedat na 

schodištích – možnost úrazu jiných osob. 

(14) Oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění. V případě, že žák onemocní

 doma a jde k lékaři v místě bydliště, podá zákonný zástupce zprávu nejpozději do 24 

hodin od plánovaného příjezdu do domova mládeže. 

(15) Chránit osobní majetek i majetek spolubydlících zejména tím, že zamyká skříně 

s osobními věcmi, uzamyká pokoj vždy, když ho v dané době nikdo další neužívá  klíč, 

odevzdává ve sborovně vychovatelů. Nevnáší na domov mládeže cenné věci 

a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem na domově mládeže ani vyšší částky 

peněz. 

(16) Neprodleně ohlásí vychovateli ztráty či poškození osobních věcí. 

(17) Mobilní telefony, přenosné počítače (notebooky)a přenosné DVD mít pod stálým 

dohledem, za jejich případnou ztrátu domov mládeže nezodpovídá. 

(18) Přicházet do domova mládeže včas, střízlivý a slušně upravený. 

ČLÁNEK 7 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA 

Práva zákonného zástupce žáka 

(1) Základním právem rodičů je právo na informace o průběhu a výsledcích mimoškolní 

výchovy. 

(2) Právem rodičů je po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému 

dítěti podmínky pobytu v domově mládeže. Požadavky, které přesahují rámec tohoto 

vnitřního řádu, podávají rodiče písemně a vyřizuje je vedoucí domova mládeže. 

Povinnosti zákonného zástupce žáka 

(3) Zajistit aby žák řádně docházel do domova mládeže. 

(4) Informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho ubytování. 

(5) Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do domova mládeže, tj. 

změny bydliště, doručovací adresy, tel. čísla apod., a další údaje podstatné pro průběh 

výchovy. 
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(6) Oznamovat důvody nepřítomnosti žáka v domově mládeže a to nejpozději do 24 hodin 

od předpokládaného příjezdu žáka na domov mládeže. 

(7) Na vyzvání vedoucího domova mládeže se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se pobytu žáka na domově mládeže. 

(8) Zákonní zástupci nezletilých i zletilých žáků jsou povinni hradit náklady na ubytování 

v předem stanoveném termínu. 

ČLÁNEK 8 

UBYTOVANÉMU ŽÁKOVI NENÍ DOVOLENO 

(1) Vstupovat do domova mládeže pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních 

látek, vnášet je, přechovávat a požívat. Tento zákaz platí i při činnostech 

organizovaných domovem mládeže a při akcích, kde žáci vystupují a jednají jeho 

jménem. S odkazem na řád školy článek 15. odstavec 1,2,3. 

(2) Přechovávat v domově mládeže zbraně a nebezpečné předměty, které se jako zbraně 

dají použít, výbušniny, pyrotechnické výrobky a jiné obdobné předměty ohrožující život 

a zdraví osob, dále pak chemikálie, látky toxické a žíraviny. 

(3) Kouřit v domově mládeže a v areálu školy. Není dovoleno kouřit ani elektronické 

cigarety. 

(4) Zasahovat do elektroinstalace (zásuvek, vypínačů, jističů atd.), do rozvodů vody odpadů 

a regulátorů topení. 

(5) Svévolně přemisťovat inventář domova mládeže a bez souhlasu vychovatele umisťovat 

vlastní výzdobu pokoje v domově mládeže (lepení plakátů na zdi pokoje, skříně, okna 

a dveře). 

(6) Sedat na okenní parapety, vyklánět se a bavit se z oken. 

(7) Svévolně poškozovat zařízení a vybavení domova mládeže. 

(8) Hrát ve všech prostorách domova mládeže veškeré hazardní hry o peníze a cenné 

předměty. 

(9) Odcházet z pokoje bez jeho řádného uzamčení a odevzdání klíčů ve sborovně 

vychovatelů. 

(10) Nosit a přechovávat cenné věci nebo větší peněžní hotovost v domově mládeže. Jedná 

se o rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Cenné věci je možné uložit do 

trezoru ve sborovně vychovatelů s odkazem na řád školy článek 15. odstavec 4. 

(11) Vstupovat do prostor vymezených žákům opačného pohlaví. 

(12) Přijímat návštěvy neubytovaných žáků a cizích osob v pokojích domova mládeže. 

(13) Přechovávat v domově mládeže zvířata. 

(14) Znečišťovat prostory a okolí domova mládeže odpadky. 

(15) V době osobního volna odjíždět mimo Poličku bez povolení zákonného zástupce. 

(16) V domově mládeže není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem 

vzdělávání. 

(17) V domově mládeže není povolen prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo 

morální vývoj žáků, nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí. 
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(18) Porušením těchto opatření se ubytovaný žák dopouští závažného porušení vnitřního 

řádu domova mládeže. 

 

 

ČLÁNEK 11 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Boris Preissler 
ředitel školy 


