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Vnitřní řád domova mládeže
Čl. 1
Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které zabezpečuje žákům a studentům kvalifikované
výchovné působení, ubytování a stravování.
Činnost a provoz DM se řídí Vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a
školských účelových zařízeních.
DM je v provozu během školního roku. Ubytování o víkendech (kromě příjezdových nedělí) nezajišťuje.
Řád DM vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných, kteří jsou povinni dodržovat jeho veškerá
ustanovení. Je základním dokumentem, jímž se řídí denní provoz DM. Součástí řádu domova mládeže je
režim dne, který je závazný pro ubytované.

Čl. 2

Práva a povinnosti žáků a studentů
Ubytovaný žák, student
1) má právo používat místnost přidělenou mu pro ubytování a její příslušenství, dále veškeré zařízení
domova určené pro žáky,
2) má právo na výměnu ložního prádla 1x za 14 dní používání,
3) může podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na DM skupinovému vychovateli,
vedoucímu vychovateli, případně řediteli školy,
4) finanční hotovost vyšší než 2 000,- Kč si může uložit do pokladny na sekretariát školy (od pondělí, v
neděli na vychovatelnu), nižší částky do příruční pokladny na vychovatelnách; za jinak uložené peníze
DM neodpovídá,
5) je povinen ukládat peněžní hotovost, klenoty a jiné cennosti, (např. mobil, MP3 přehrávač,
fotoaparát, notebook atd.) na místo k tomu určené, čímž je jemu přidělená uzamykatelná skříň.
Nemá-li ubytovaný možnost věci opatrovat, je povinen uložit je na toto výše uvedené určené místo a
uzamknout.
6) musí v případě zjištěné ztráty společně s příslušným vychovatelem vyplnit na recepci bezodkladně
Formulář – ztráta, krádež,
7) je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, se kterými je seznámen při nástupu na
domov mládeže,
8) může požádat o slevu z ubytování při školních akcích, které jsou součástí školních osnov, např.
studijní pobyty, sportovní kurzy, odborné praxe, stáže atd.). Příslušná akce musí být potvrzená
školou a formulář odevzdaný nejpozději po návratu na DM (na požádání vydá formulář vychovatel).
9) při každém odchodu z bytu zkontroluje uzavření vodovodních závěrů, oken, zhasnutí světel a
zamkne pokoj a byt.

10) má povinnost odchod mimo DM (vycházka nebo osobní volno) oznámit vychovateli a odevzdat svou
průkazku na vyhrazené místo (toto se týká i neděle),
11) má povinnost účastnit se schůzek výchovné skupiny,
12) má povinnost ukázat ke kontrole obsah svého nočního stolku a skříně,
13) má povinnost oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění. Při nemoci neprodleně odjet domů.
Onemocní-li žák v místě bydliště, rodiče či zletilý žák podají neprodleně na recepci nebo na
vychovatelnu zprávu, nejpozději však následující pracovní den od onemocnění,
14) je při úrazu druhé osoby povinen poskytnout první pomoc, případně přivolat lékařskou pomoc,
zároveň je povinen bezodkladně o tom informovat službu konajícího vychovatele
15) má povinnost šetřit zařízení a inventář DM. Veškeré závady hlásí neprodleně službu konajícímu
vychovateli, škody na majetku DM způsobené vandalstvím a nedbalostí hradí ubytovaný žák;
způsobí-li škodu více ubytovaných, odpovídají za ni společně a nerozdílně,
16) musí pro ukládání potravin užívat pouze prostory k tomu vyhrazené,
17) je povinen dodržovat pořádek a čistotu ve svém pokoji, všech prostorách DM a jeho okolí,
spolupodílet se na úklidu okolí DM,
18) ve všech vnitřních prostorách je povinen používat domácí obuv,
19) má povinnost každý den před odchodem do školy nebo na praxi provést úklid jím užívaných prostor
a důkladně vyvětrat. Hlavní úklid se provádí 1x týdně na každé výchovné skupině dle pokynů službu
konajícího vychovatele, mimořádný úklid vždy dle pokynu vedoucího vychovatele (malování apod.),
20) svědomitě se připravuje na vyučování a dodržuje studijní dobu,
21) při odchodu k lékaři informuje skupinového vychovatele nebo hlavní službu,
22) v případě přítomnosti na DM v dopoledních hodinách je povinen se nahlásit denní službě,
23) má právo na úklid soc. zařízení,
24) z organizačních důvodů lze ubytované přestěhovat v průběhu školního roku na jiný pokoj, pokud
budou ubytovaní žáci vyzváni, jsou povinni na víkend uvolnit ubytovací prostor pro potřeby školy,
25) ubytovaný je povinný se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno školy a DM,
26) dbát organizačních pokynů vychovatele,
27) dotazy a připomínky je nutno řešit s příslušným vychovatelem a tak předcházet nedorozuměním.

Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů žáků a studentů
Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče žáků a studentů mají právo být informováni
průběžně o chování žáka:
a) telefonicky
b) elektronickou poštou
c) písemně
Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče studentů mají právo navštívit žáka v DM a po dohodě
s vychovatelem vstoupit na pokoj žáka.
Zákonný zástupce má být informován o průběhu vzdělávání nezletilého žáka. Na vyzvání ředitele školy se
osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy žáka. Povinností zák. zástupce je také
informovat, o jeho zdravotní způsobilosti, její změně a jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh výchovy žáka.
Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče žáků a studentů jsou povinni hradit úplatu za ubytování a
stravování.

Čl. 3

Ubytovaným je zakázáno:
1) kouření v areálu školy, DM i přilehlého okolí,
2) používat vlastní elektrické spotřebiče až na výjimky (fén, žehlička, žehlička na vlasy, notebook, PC s
monitorem do úhlopříčky 50 cm, rádio, malý přehrávač a mobil). Tyto výjimky jsou podchyceny
v Záznamu o používání vlastních elektrospotřebičů, které jsou založeny u skupinových vychovatelů,
všechny dovezené spotřebiče musí splňovat podmínky ČSN 331610, 331600, podléhají revizi a náklady na
její provedení hradí ubytovaný,
3) zasahovat do instalace jakéhokoli druhu,
4) přemisťovat inventář bez vědomí vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu
určená,
5) donášet a přechovávat všechny druhy palných zbraní včetně vzduchovek a paintballových zbraní,
všechny druhy střeliva, jakékoliv chladné zbraně (nože, dýky aj.), úderné a kombinované zbraně (boxery,
obušky, nunchaky aj.), poplašné a plynové zbraně, obranné spreje a sebeobranné prostředky na
elektrické bázi, chemikálie a výbušniny, či jiné, dále vše, co lze za zbraň nebezpečnou látku považovat
nebo látky, kterými by mohli ohrozit životy, zdraví a majetek,
6) donášet a přechovávat zvířata,
7) donášet, přechovávat a konzumovat alkohol, drogy a jiné návykové látky na DM, rovněž i na vycházkách a
v době osobního volna. Ubytovanému, který přijde v podnapilém stavu, nebude umožněn vstup na DM.
Pro žáka mladšího 18-ti let přijedou rodiče nebo bude předán k lékařskému ošetření.
8) vzájemně se navštěvovat - chlapci na bytech děvčat a naopak,
9) vodit na DM a byty návštěvy (výjimky povoluje skupinový vychovatel nebo hl. služba),
10) šikanovat, týrat, využívat spolubydlící k osobním posluhám, zastrašovat, vydírat nebo dělat jiný nátlak na
spolubydlící i jiné osoby, gamblerství či dopouštět se další trestné činnosti,
11) tolerovat či podporovat jakékoli projevy rasismu, vandalismu, xenofobie a brutality,
tolerovat či podporovat hrubé slovní nebo fyzické útoky žáků a studentů vůči spolubydlícím nebo dalším
zaměstnancům školy,
12) v době nočního klidu (22.00 – 06.00) rušit hlasitým hovorem, hudbou a jinak ostatní ubytované a tím jim
bránit v odpočinku.

Čl. 4

Zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
1) Žák, student nesmí tolerovat vůči své osobě i vůči jiným osobám jakoukoliv formu útisku, diskriminace
a násilí. Každý svědek takovéhoto jednání je povinen ohlásit je neprodleně vychovateli nebo jinému
pracovníkovi DM.
2) Na základě metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků a studentů
ve školských zařízeních, se zakazuje ubytovaným žákům a studentům nošení, držení, distribuce a zneužívání
návykových látek v areálu domova mládeže s tím, že porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako
hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu DM.
3) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je řešena
podle Minimálního preventivního programu školy. Na řešení se podílí pedagogové ŠPP OA, SZŠ a SOŠS JI.
4) Prevence těchto jevů je řešena nabídkou zájmových a volnočasových aktivit.

Čl. 5

Organizační záležitosti
1. ubytovaní žáci mají vycházky 1x týdně ve středu:
- ZŠ do 20.00hod,
- mladší 18-ti let do 21.00 hod.,
- starší 18-ti let do 21.30 hod., studenti VOŠ do 22.00 hod.
Výjimku do 23.00 hod. může povolit vychovatel, ostatní výjimky vedoucí vychovatel.
2. ubytovaní žáci a studenti mají v ostatní dny osobní volno
- ZŠ do 19 .00 hod,
- první ročníky mladší 18-ti let do 19.00 hod.,
- druhé a třetí ročníky mladší 18ti let do 20.00 hod.,
- žáci starší 18ti let do 21.00 hod.,
Vycházky i osobní volno mohou být z organizačních důvodů nebo po dohodě s rodiči omezeny.
3. studenti VOŠ mají osobní volno každý den do 22.00 hod.,
4. příjezdy jsou stanoveny v neděli od 17.00 hod. do 21,00 hod. (výjimky po 21.00 povoluje vedoucí
vychovatel). Při příjezdu se každý zapíše do „Knihy příjezdů“. Každý, kdo přijede po 21.00 hod., nebo v
jiný den, hlásí osobně svůj příjezd službu konajícímu vychovateli,
5. odjezdy z DM jsou stanoveny na pátek do 15.30 hod., v ostatní dny u žáků mladších 18-ti let pouze na
základě informace rodičů,
6. žáci starší 18-ti let a studenti hlásí odjezd skupinovému vychovateli, případně hlavní službě,
7. při nástupu na DM podepisuje žák, student převzetí inventáře, který při ukončení pobytu předá
nepoškozený vychovateli.,
8. vnitřní a vnější prostory školy jsou monitorovány kamerovým systémem,
9. vjezd motorovými vozidly do areálů školy žákům a studentům je zakázán,
10. vzniklé mimořádné situace bude řešit vedoucí vychovatel, ev. zástupce vedení školy.
11. měsíční cena ubytování činí 1 400,-Kč, kterou pravidelně hradí zákonný zástupce, popř. zletilý žák

Čl. 6

Stravování
Součástí ubytování je stravování. Povinností ubytovaných je zaplatit za stravování ve stanoveném termínu.
Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. stanovuje pro žáky, studenty ubytované na DM tento rozsah školního
stravování: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a druhá večeře. Na základě souhlasu strávníků (podle
§4 odst. 8 výše uvedené vyhlášky) podává školní jídelna snídani, oběd a večeři, a to v hodnotě nákladů na
potraviny ve výši součtu finančních normativů určených pro všechna jim náležející jídla.
Z tohoto důvodu si může ubytovaný žák a student při snídani připravit do školy přiměřenou svačinu kromě
nápojů v PET lahvích. Ke snídani si může zvolit cokoliv z nabídky, případně si může jít i přidat, ale nesmí
plýtvat potravinami (vracet zbytky).
Ubytovaný žák a student má zakázáno vodit do jídelny spolužáky a kamarády, kteří se v jídelně nestravují.
Strávníkům je zakázáno vynášení teplého jídla a nádobí z kuchyně. Výjimky řeší příslušný vychovatel.
Kuchyňky na DM D nejsou primárně určeny pro vaření žáků, studentů ubytovaných na DM.

Čl. 7

Výchovná opatření
Za vzorné chování a vzorné plnění povinností, za statečný čin a mimořádné zásluhy může být žákovi,
studentovi udělena:
pochvala vychovatele,
pochvala vedoucího vychovatele
pochvala ředitele školy,
věcný dar.

1) Kázeňská opatření ve správním řízení:
a) Podmíněné vyloučení z domova mládeže se stanovenou zkušební lhůtou.
b) Vyloučení z domova mládeže.
2) Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům DM se vždy považují za
závažné zaviněné porušení tohoto vnitřního řádu.
3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům DM
nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zavinění porušení povinností
stanovených školským zákonem. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených
tímto zákonem ředitel rozhodne vždy o vyloučení žáka nebo studenta ze školského zařízení. Dopustí-li se žák
nebo student takového jednání oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne,
kdy se o provinění dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění
dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního
předpisu.
Čl. 8

Ukončení pobytu ze strany žáka, studenta
V průběhu školního roku vždy na základě písemné žádosti rodičů, zletilého žáka nebo studenta.
V případě ukončení studia v průběhu školního roku je žák, student povinen tuto skutečnost nahlásit
neprodleně na DM a ukončit ubytování a odebírání stravy.
Ke dni ukončení pobytu na DM si ubytovaný žák, student odveze všechny osobní věci. Pokud tak neučiní,
bude k tomu vyzván. Po 1 měsíci úschovy budou zlikvidovány

Čl. 9

Podmínky zacházení s majetkem organizace ze strany žáků a studentů
1) Žáci a studenti jsou povinni chovat se k veškerému majetku organizace s maximální ohleduplností a
nepoškozují zařízení školy a školského zařízení.
2) Žáci a studenti můžou využívat v DM kuchyňky a jejich vybavení chladničkami, rychlovarnými konvicemi
a mikrovlnnými troubami. DM neodpovídá za ztrátu potravin uložených v chladničkách.
3) Žáci a studenti mohou využívat posilovny, hřišť, kluboven, tělocvičny a všech ostatních prostor.
4) Pokud dojde k poškození majetku organizace, je každý žák student povinen neprodleně škodu oznámit
vychovateli, případně jinému pracovníkovi DM.
5) V případě, že hrozí organizaci škoda na majetku, je povinností ubytovaného žáka, studenta učinit vše pro
její odvrácení.

6) Náklady na odstranění způsobené škody nezletilým žákem, žákem nebo studentem je povinen zákonný
zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student uhradit v plné výši. V případě způsobené škody je
povinnost neprodleně škodu nahlásit vychovateli nebo jinému zaměstnanci DM.
7) Žáci a studenti přebírají do své péče na počátku pobytu svůj pokoj podpisem na předávacím protokolu.
8) Při ukončení ubytování předává zákonný zástupce nezletilého žáka, žák nebo student pokoj zpět
vychovateli a veškeré škody na vybavení a malbě pokoje jím způsobené je povinen uhradit.
9) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou pravidelně informováni o chování žáka, stejně jako o případných
škodách, které žák způsobil, jakož i o způsobu a termínu jejich úhrady.

Čl. 10

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a studentů
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, studentů patří mezi základní povinnosti škol a školských
zařízení.
- Žák, student chrání zdraví své i ostatních žáků a pracovníků, dodržuje všechna zdravotní a hygienická
opatření.
- Žák, student dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dodržuje protipožární předpisy.
Dozor nad žáky a studenty plní funkci bezpečností a preventivní.
- Organizace, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví
žáků, studentů a kontrolují jejich dodržování.
- Školy zabezpečují současně i ochranu žáka, studenta před riziky poruch zdravého vývoje.
- Je důležité, aby byl žákům vštěpován smysl pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. Proto
každý pedagogický pracovník vede žáky, studenty směrem k dodržování bezpečnostních předpisů a
hlavně k jejich znalosti.
- Na právní poměry žáků, studentů se vztahují ustanovení Zákoníku práce 262/2006 Sb..
Žáci, studenti jsou povinni:
-

dodržovat předpisy k zajištění BOZP a zásady bezpečného chování
podrobit se lékařským prohlídkám
oznamovat nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví
dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a bezpečnost a zdraví osob, kterých se jejich
jednání bezprostředně týká
- dodržovat pravidla bezpečného chování a to i při úklidu a používání koupelny (nebezpečí uklouznutí)
- každé zranění, nemoc, nevolnost apod. ihned nahlásit vychovatelce konající službu
- v případě úrazu neprodleně vyrozumět příslušnou vychovatelku, která zabezpečí ošetření zraněného a
podle závažnosti poranění zabezpečí ostatní náležitosti a sepsání úrazu
Pro ubytované žáky, studenty na DM platí pravidla:
-

je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým či plynovým zařízením na domově mládeže, každá závada
se nahlásí ihned vychovatelce konající službu
na pokojích se smí používat pouze povolené, přezkoušené a zaevidované vlastní elektrické spotřebiče
(kulmy, feny, magnetofony, televize)
je zakázáno zasahování do instalací všeho druhu
zákaz vstupu do DM pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují rozpoznávací schopnosti a
snižují sebeovládání (veškeré omamné, psychotropní látky, alkohol, chemikálie, barbituráty a další)
je zakázáno přechovávat a používat nebezpečné předměty, zbraně, předměty, které se jako zbraně dají
použít, výbušniny, pyrotechnické výrobky a jiné obdobné předměty ohrožující život a zdraví dalších osob

-

v areálu školy je zakázáno požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky a jiné zdraví
nebezpečné jedy, prekurzory a chemikálie
povinnost neprodleně ohlásit každý případ, kdy je na žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků,
povinnost neprodleně ohlásit každý případ, kdy je žák svědkem situace, během které je na jiného žáka
vykonáván nátlak ze strany spolužáků
je zakázáno vyklánění se z oken a balkonů
je zakázáno koupání se bez dozoru a souhlasu vychovatelek v rybnících, řekách a jiných místech, kde není
vyhrazen prostor pro koupání a zabezpečen náležitý dozor
na pokojích DM není dovoleno chovat zvířata (myši, plazy, ptáky, atd.)
je zakázáno zastavování chodeb a jiných prostor DM nábytkem či jinými předměty
zákaz kouření platí ve všech objektech školy
udělování sankcí za porušení pravidel a vnitřního řádu DM
při vycházkách je nutno dodržovat pravidla silničního provozu

-

každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a došlo-li během tohoto
jednání k porušení některé z právních povinností a to i v případě, že škoda byla způsobena
z nedbalosti. Veškeré škody způsobené na majetku školy bude škola vymáhat po viníkovi
při vyšetřování veškerých nehod způsobených třetí osobě, poskytne škola nezbytnou součinnost
orgánům činným v trestním řízení, orgánům obce nebo poškozenému, který bude po viníkovi náhradu
škody vymáhat

-

důležitá telefonní čísla - 112; 150 hasiči, 155 záchranná služba, 158 policie

V souvislosti s bezpečností práce je nutno dodržovat i interní předpisy školy a to:
Vnitřní řád DM - Požární řád - Traumatologický plán - Evakuační plán
Pravidla pro činnost při vzniku mimořádné události
1. anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo o použití nebezpečné látky
2. obdržení podezřelé poštovní zásilky
3. nález použité injekční stříkačky
4. požár, výbuch
5. přepadení, zajetí, rukojmí (vnější agresor, žák nebo zaměstnanec)
6. zamoření objektu látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí
7. pokus o sebevraždu či úmyslné sebepoškození
8. evakuace osob při vzniku mimořádné události

Čl. 11
Pokud tato směrnice některé otázky výslovně neupravuje, řídí se práva a povinnosti osob zúčastněných a
přímo souvisejících s touto směrnicí zejména obecně závaznými právními předpisy ČR v platném znění.
V Jihlavě dne 02.01.2019
Mgr. Libor Fasora – ředitel školy

Příloha č. 1

Režim dne domova mládeže

•

do 8.00

osobní hygiena, úklid pokojů

•

5.30 – 7.50

snídaně

•

8.00 – 8.30

dopolední kontrola přítomných na DM

•

8.30 – 11.30

individuální příprava do školy, zájmová činnost

•

11.45 – 14.45

oběd

•

11.30 – 14.00

oběd v pátek

•

do 16.00

osobní volno

•

16.30 – 21.00

osobní volno v neděli a svátky (dojezd na DM)

•

po 16.00

po – čt: schůzka skupiny dle potřeby

•

16.30 – 17.30

příprava na vyučování

•

17.30 – 19.00

večeře

•

17.00 – 19.00

večeře ve středu

•

17.30 – 21.30

individuální zájmová činnost

•

21.30 – 22.00

osobní hygiena, příprava na večerku.

•

22.00

večerka

•

22.00 – 06.00

noční klid

