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DOMOV MLÁDEŽE při SPŠel.it Dobruška, ul. Františka Kupky 308, 518 01 Dobruška 
                                                               
 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 
     Domov mládeže (dále jen DM) je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních škol 
ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto 
žákům školní stravování. DM vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. 
     DM je nezbytnou součástí výchovně vzdělávacího systému. Představuje způsob, jak se žáci mohou věnovat přípravě 
na své budoucí povolání, i když nejsou v domácím prostředí, a zároveň zajišťuje i dohled nad jejich zdravým vývojem 
v rizikovém věku. Snahou zaměstnanců DM je udržovat atmosféru důvěry, k jejímu naplnění je však nutné 
dodržovat pravidla soužití, která stanovuje tento vnitřní řád. 
     Zřizovatelem DM je Královéhradecký kraj. 
     Činnost, organizace a provoz DM se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních ze dne 22. 2. 2005, vyhláškou č. 436/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010 a dalšími vyhláškami navazujícími na 
školský zákon č. 561/2004 Sb. 
 

1. Ubytování v domově mládeže 
     Na ubytování v DM nemá žák právní nárok. 
     DM je v provozu ve dnech školního vyučování. Ubytování o volných dnech DM nezajišťuje. Ubytování začíná 
zpravidla v neděli (příjezdový den) od 16,30 hodin, žáci odjíždějí v pátek (odjezdový den) do 15 hodin. 
     Ubytování v DM se poskytuje žákům na dobu jednoho školního roku. Přihlášku do DM podávají zákonní zástupci 
nezletilého žáka nebo žák, pokud je zletilý, řediteli školy na předepsaném tiskopise nejpozději do 15. června. 
    O umístění žáka v DM písemně vyrozumí ředitel školy zákonné zástupce nezletilého žáka nebo žáka, pokud je zletilý, 
do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky. 
     Při přijímání žáků do DM postupuje ředitel školy podle Organizační směrnice ředitele školy k umísťování žáků do 
DM. Ubytování v DM není nárokové a o umístění žáků rozhoduje ředitel školy. 
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, zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za 

školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady, 
c) žák přestal být žákem Střední průmyslové školy el.it v Dobrušce, 
d) žákovi bylo povoleno přerušení studia, 
e) žák byl vyloučen z domova (dle § 31 školského zákona). 

     Ubytování v domově se žákům poskytuje za úplatu 1.000,- Kč měsíčně. Výše úplaty za ubytování v domově se 
nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Úhrada poplatku musí být uskutečněna 
převodem na účet školy vždy do 20. dne předchozího měsíce. 
     Hlavní služba v DM je určována z řad vychovatelů. Provádí průběžnou kontrolu všech prostor DM, dbá na 
dodržování vnitřního řádu, režimu dne, hygienických i bezpečnostních předpisů. O závažných závadách a přestupcích 
provádí zápis do denního záznamu. Vychovatel má povinnost vyvozovat důsledky vůči ubytovanému, který 
nedodržuje vnitřní řád a režim dne. 
 
2. Práva ubytovaného žáka 

a) naplňovat a uplatňovat práva vyplývající z „Úmluvy o právech dítěte“, zejména právo na vzdělání, 
odpočinek, volný čas, na respektování své osobnosti atd. a současně umožňovat svým chováním a jednáním 
naplnění těchto práv ostatním ubytovaným žákům a zaměstnancům, 

b) pobývat v DM od 16,30 hodin v den bezprostředně předcházející 1. dnu vyučování až do 15 hodin 
v posledním dnu vyučovacím před dnem volna, 

c) právo na klid v době studijní přípravy a po večerce, 
d) využívat volný čas v DM k rozvoji své osobnosti tím, že se řádně připravuje na vyučování a využívá nabídky 

činností pro volný čas (nutné písemné povolení rodičů s přesně danými pravidly), využívat nabídky na školní 
stravování, 

e) vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života v DM zejména prostřednictvím samosprávných 
orgánů DM, na organizačních schůzkách výchovných skupin, nebo vznášet osobní připomínky, dotazy a 
náměty vedoucím zaměstnancům, 

f) být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v DM, 
g) přijímat návštěvy se souhlasem vychovatele v prostorách DM určených vychovatelem v době svého 

osobního volna (studovny, klubovna), 
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h) požádat vychovatele kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky, 
i) požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla jednou za 14 dní, 
j) odjíždět domů i jinam během týdne, pokud je nezletilý pouze s písemným předběžným souhlasem rodičů, 

opustit Dobrušku smí pouze se svolením skupinového vychovatele, 
k) používat pouze vyhrazené a registrované spotřebiče a přístroje. Tepelné spotřebiče (žehličky, vařiče, varné 

konvice) má povoleny používat pouze z vybavení DM. Vlastní spotřebiče (PC, radiopřijímače, CD 
přehrávače, elektrické budíky, nabíječky, holicí strojky apod.) může používat na základě písemné dohody 
s DM, u akustických spotřebičů s omezením v době studijního a nočního klidu. Každý elektrický spotřebič 
musí odpovídat bezpečnostním a požárním předpisům a v daném termínu mít provedenu elektrickou revizi 
dle ČSN. Žák hradí jednorázový poplatek při zaevidování svého spotřebiče. Z provozních důvodů nejsou 
povoleny vlastní televizory, 

l) v případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, pedagogických a ostatních 
pracovníků školy, a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření 
vedoucí k nápravě situace. 

 
3. Povinnosti ubytovaného žáka 

a) znát a dodržovat vnitřní řád DM, režim dne a předpisy a pokyny školy a DM k ochraně zdraví a bezpečnosti 
a protipožární ochrany, řády kluboven a specializovaných místností (kuchyňky, studovny, tělocvična, 
posilovna, atd.) s nimiž byl seznámen, neohrožovat zdraví své ani ostatních ubytovaných žáků a pracovníků 
DM, 

b) zaměřit se především na studium, připravovat se svědomitě na výuku, snažit se o rozvoj své osobnosti a 
sebevzdělávání, 

c) účastnit se poučení o vnitřním řádu DM a zásadách bezpečného chování v prostorách DM včetně cvičné 
evakuace, dále organizačních schůzek, proškolení vybraných směrnic a vyhlášek, 

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a DM vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním 
řádem DM, udržovat pořádek v areálu a před areálem DM, provádět úklid ve společných prostorách a kolem 
DM podle pokynů vychovatele, zodpovědně vykonávat povinnosti žákovské služby (vést záznam o 
vycházkách, zapisovat návštěvy, pečovat o okolí DM, kuchyňky, klubovny DM atd.), 

e) pravidelně sledovat informační tabule a nástěnky na DM, 
f) zachovávat pravidla občanského soužití (pozdrav, slušné požádání, poděkování), slušně vystupovat na 

veřejnosti, respektovat a ctít práva druhých – být tolerantní zejména k potřebě spolubydlících v klidu se učit 
a mít své soukromí, a to zejména v době studijního a nočního klidu, dále nejsou tolerovány návštěvy na 
pokojích v době studijního klidu (není-li domluveno s vychovatelem jinak) a v době přípravy na večerku a 
po večerce, 

g) odchod z DM a příchod na DM nahlásit vychovateli v hlavní službě, 
h) včas nahlásit vychovateli v hlavní službě (večer, ráno do 7,15hodin) dopolední pobyt na DM i s udáním 

důvodu (organizace výuky, zdravotního problémy, odjezd k lékaři, domů apod.), 
i) přicházet do DM včas (dle režimu dne) a ve střízlivém stavu – při důvodném podezření na užití alkoholu, 

omamné či psychotropní látky (na základě objektivních skutečností, zejména pak smyslových vjemů) bude 
přizvána kompetentní osoba (např. příslušník Policie České republiky, strážník obecní policie), která žáka 
vyzve k podrobení se orientačnímu vyšetření nebo odbornému vyšetření za podmínek stanovených v § 20 
odst. 1 písm. d) zákona č. 65/2017 Sb., při změněném zdravotním stavu jsou rodiče povinni si pro žáka 
neprodleně přijet, 

j) dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, základních společenských pravidel, pravidel slušné a 
zdvořilé komunikace, nenarušovat kázeň, veřejný pořádek a sousedské vztahy, být tolerantní k názorům 
druhých, dbát o dobrou pověst DM, 

k) okamžitě upozornit vychovatele na případný výskyt rizikového chování (šikana, alkohol, drogy, brutalita, 
vandalismus, kriminalita, rasismus apod.), okamžitě hlásit výskyt cizí osoby v prostorách DM vychovateli, 

l) svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu ve svém pokoji (není-li 
s vychovatelem domluveno jinak), musí-li žák studovat po večerce (studium povoluje hlavní služba), dbát 
především na to, aby nerušil spolubydlící ve spánku (dle nutnosti požádá vychovatele v noční službě o určení 
místa pro studium) – ze zdravotně hygienických důvodů není však žádoucí studovat po večerce a k přípravě 
na vyučování je třeba využívat především volný čas v odpoledních a večerních hodinách, 

m) šetřit zařízení DM a školy, chránit jej před poškozením a zničením, zjištěné poškození inventáře oznamovat 
neprodleně svému skupinovému vychovateli popř. hlavní službě - škody způsobené úmyslně nebo z 
nedbalosti je povinen uhradit viník v plné výši (jeho zákonní zástupci) nebo bezprostředně zainteresovaní 
účastníci škody (např. z pokoje), odpovědnost za škodu nese i ten, kdo vzniku škody nezabránil, přestože to 
bylo v jeho silách; výši úhrady škody určuje na základě finanční náročnosti opravy vychovatel, 
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n) před ukončením ubytování v DM vyrovnat všechny dosud nezaplacené pohledávky vůči DM, při ukončení 
pobytu předává ubytovaný žák pokoj zpět vychovateli a veškeré škody na vybavení a malbě pokoje, které 
vznikly během jeho pobytu, je povinen uhradit, povinen je také řádně předat pokoj, užívané vybavení, klíče, 
popř. další inventář, po ukončení studia vykonáním maturitní zkoušky ukončit také pobyt v domově 
mládeže, 

o) chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících dodržováním stanovených pravidel, uzamykat pokoj 
vždy, když ho jiný v dané době neužívá, nezamykat pokoj zevnitř, 

p) úsporně hospodařit s vodou, potravinami, elektrickou a tepelnou energií, vypnout elektrické spotřebiče 
v místnosti, jestliže ji žák opouští jako poslední, připravit pokoj pro akce konané v rámci hospodářské 
činnosti školy, 

q) ve všech prostorách DM se přezouvat (ne sportovní obuv), sportovní obuv používat do tělocvičny, obuv žáci 
musí ukládat na určených místech v předsíňkách nebo v botnících v přízemí DM; chodit přiměřeně a čistě 
oblečen, 

r) nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, které přímo nesouvisí s pobytem na DM; pokud je 
to nezbytně nutné, tak cenné věci a finanční hotovost nad 500 Kč uložit do trezoru u hlavní služby; případné 
ztráty okamžitě hlásit vychovateli; DM neručí za ztrátu osobních věcí, pokud nebyly uzamčeny na místě 
k tomu určeném, 

s) do lednic ukládat pouze podepsané potraviny. 
 
4. Práva a povinnosti rodičů a zletilých žáků 
Práva zákonného zástupce nezletilého žáka: 

a) být informován o průběhu pobytu žáka v domově mládeže, o chování a aktivitách nezletilého žáka, 
b) podávat připomínky vedení DM a vychovateli vztahující se k pobytu žáka v zařízení, 
c) po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové podmínky pobytu 

v domově mládeže. 
Povinnosti zákonného zástupce nezletilého žáka: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do domova mládeže, 
b) na vyzvání vedoucího domova se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy 

žáka, 
c) informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy, 
d) oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově mládeže (odjezd v průběhu týdne, odklad 

obvyklého příjezdu apod.); mimořádný odjezd z domova mládeže v týdnu (kromě důvodu akutního 
onemocnění, zkrácení týdenní výuky apod.) musí zákonný zástupce sdělit písemně nebo e-mailem 
s odůvodněním, výjimečně je možné oznámení provést telefonicky vychovateli DM, 

e) oznamovat důležité změny v údajích uváděných do dokumentace domova mládeže, tj. změny bydliště, 
doručovací adresy, telefonní čísla na zákonné zástupce a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. 
ukončení ubytování), nebo pro bezpečnost (např. změna pravidelného příjezdu na domov mládeže), 

f) uhrazovat poplatky za poskytované služby v předepsané výši a ve stanovených termínech, 
g) uhradit škody na majetku, které způsobí jeho nezletilé dítě úmyslně, ale i neúmyslně podle §27 Nařízení 

vlády č. 108/1994 Sb. 
Povinnosti zletilého žáka: 

a) řádně docházet do domova mládeže, 
b) na vyzvání vedoucího domova nebo svého skupinového vychovatele se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se své výchovy na domově mládeže, 
c) informovat vychovatele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy, 
d) oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost v domově mládeže (odjezd v průběhu týdne, odklad obvyklého 

příjezdu apod.), 
e) oznamovat důležité změny v údajích uváděných do dokumentace domova mládeže, tj. změny bydliště, 

doručovací adresy, telefonní čísla na sebe a zákonné zástupce a další údaje podstatné pro průběh výchovy 
(např. ukončení ubytování), nebo pro bezpečnost (např. změna pravidelného příjezdu na domov mládeže), 

f) uhrazovat poplatky za poskytované služby v předepsané výši a ve stanovených termínech, 
g) uhradit škody na majetku, které způsobí úmyslně, ale i neúmyslně podle §27 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb. 

Právo na informace o průběhu výchovy a vzdělávání na DM u zletilého žáka mají ze zákona jejich rodiče a jiné 
osoby, pokud k nim plní vyživovací povinnost (§ 21, odst. 3 školského zákona). 
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5. Žákům v DM je zakázáno: 
a) nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v DM a areálu DM i na všech akcích pořádaných 

domovem mládeže a to v jakémkoliv množství, vnášení a přechovávání jakýchkoliv typů střelných, sečných 
a bodných a jiných zbraní a nábojů, pití a přechovávání alkoholických nápojů a látek škodlivých zdraví 
(včetně obalů), užívání alkoholu a omamných a psychotropních látek v době pobytu na DM, včetně vodní 
dýmky, vnášení, přechovávání a manipulace se všemi možnými typy a druhy chemikálií a výbušnin, včetně 
zábavné pyrotechniky, kouřit v celém objektu DM a přilehlých vnějších prostorách (i elektronické cigarety), 
přísně je zakázáno kouřit na chodníku přiléhajícím k objektu DM, v případě, kdy existuje podezření na 
spáchání trestného činu, má DM oznamovací povinnost vůči Policii ČR a OSPOD, 

b) návštěvy chlapců na dívčích pokojích a naopak (nebude-li domluveno s vychovatelem jinak), 
c) pohybovat se ve společných prostorách ve spodním prádle, 
d) chodit dopoledne v době výuky do domova mládeže bez vědomí vyučujícího a službu konajícího 

vychovatele, 
e) po večerce opouštět svůj pokoj a navštěvovat cizí pokoje, mimo důvody ohrožující zdraví a bezpečnost, 
f) přechovávat v areálu DM zvířata, 
g) v objektu DM používat kolečkové brusle a skateboard, 
h) zamykat pokoj v době přítomnosti žáků, 
i) používat nepovolené elektrické spotřebiče, zasahovat do elektroinstalace (zásuvek, vypínačů, rozvodných 

skříní, internetové sítě), hasicí techniky, protipožárního signálního systému (vysoké finanční postihy při 
úmyslném poškození a spuštění planého poplachu), dále do rozvodů vody, odpadů a regulátoru topení, 

j) svévolně poškozovat inventář a zařízení DM, přemisťovat nábytek pokoje, vyvěšovat a lepit plakáty a jinou 
výzdobu mimo místa k tomu určená, vynášet a znečišťovat inventář a vybavení pokoje, přivezení vlastního 
vybavení pokoje schvaluje vedoucí vychovatel, 

k) nechávat v době své nepřítomnosti či v době nočního klidu zapnuté elektrospotřebiče (PC, rádio,…); 
z hlediska bezpečnosti je vychovatel povinen tyto zapnuté přístroje vypnout;  za případně vzniklé škody 
nenese DM zodpovědnost, 

l) půjčovat cizí věci bez souhlasu majitele, 
m) vyklánět se a pokřikovat z oken, sedat na okenní parapety, vyhazovat odpadky z oken, znečišťovat prostory 

DM a jeho okolí odpadky, vstupovat na DM nebo vylézat z DM okny, 
n) parkovat soukromé dopravní prostředky (kola, motocykly, automobily) v oploceném areálu DM, 
o) hrát hazardní hry, 
p) nepřípustnými jsou projevy rasismu, nesnášenlivosti, násilí a jednání snižující lidskou důstojnost, propagace 

a rozšiřování pornografie a jiná nezákonná činnost (řeší Policie ČR), dále hrubé a vulgární vyjadřování a 
používání různých nadávek, 

q) pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo poškozování 
dobrého jména DM. 

  
6. Organizace stravování 
     Obědy se vydávají ve školní jídelně ve stanoveném čase, večeře vychovatelé vydávají do 17,45 hodin, doba večeře 
je dle režimu dne. V kuchyňkách je nutné udržovat pořádek, každý je povinen po sobě ihned uklidit a odnést zbytky jídel. 
Nádobí a náčiní, které si žák zapůjčí, je povinen včas řádně umýt, utřít a uložit zpět na určené místo. 
     Ukládat potraviny ubytovaní smí pouze na vyhrazených místech, tzn. potraviny podléhající zkáze v lednicích 
(podepsané) a trvanlivé potraviny (např. pečivo, sušenky, čaj aj.) na vyhrazeném místě v pokoji. Stav všech svých potravin 
žák pravidelně kontroluje. Ve čtvrtek si vyberou před odjezdem domů své zásoby potravin. Nevyzvednuté, zkažené a 
prošlé potraviny budou bez náhrady vyhozeny. V lednicích a skříních lze ponechat přes víkend pouze nápoje, uzavřené 
konzervy a trvanlivé další potraviny v uzavřených obalech. Není dovoleno ukládat potraviny na okenních parapetech.   
     Odhlašování v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti se provádí u vedoucí školní jídelny (osobně, telefonicky) do 
13,30 hodin předchozího dne. 
     Žáci při pobytu v jídelně ZŠ i na DM dodržují zásady kultury stolování a řídí se pokyny zaměstnanců. Po jídle jsou 
žáci povinni stoly uklidit. K individuálnímu stravování si ubytovaný pořídí vlastní nádobí, vhodné popř. i do mikrovlnné 
trouby. Celoročně si ho udržuje v čistotě. 
     Ke konzumaci jídla jsou v DM vyhrazeny prostory jídelny, kuchyněk a pokojů. Není dovoleno jídlo konzumovat v 
klubovnách zájmové činnosti a společenské místnosti v podkroví DM. 
 
7. Návštěvy v domově mládeže 
     Vstup do prostoru DM je povolen pouze ubytovaným žákům v DM, pracovníkům DM a školy, kontrolním a 
inspekčním orgánům. 
     Rodičům a blízkým příbuzným žáků jsou návštěvy umožněny v době mimo studijní a noční klid, po předchozím 
oznámení hlavní službě. 
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     Cizím osobám a žákům, kteří v domově mládeže nebydlí, je bez vědomí vychovatele vstup zakázán;  návštěvy žáků 
se souhlasem vychovatele jsou možné v prostorách určených vychovatelem v době osobního volna ubytovaných žáků 
(studovny, klubovna). 
 
8. Denní režim 
6,30   budíček 
6,30 - 7,15   osobní hygiena, úklid pokoje, snídaně 
7,15 – 7,30   předání uklizeného pokoje vychovateli 
do 7,15   nahlášení žáků s akutními zdravotními potížemi vychovateli 
do 7,30   odchod žáků do školy 
od 7,45   školní vyučování 
 
12,30 – 13,30   oběd 
12,30 – 17,30  osobní volno žáků, zájmová činnost žáků, samostudium 
17,30 - 18,00  večeře, výdej večeří u vychovatele do 17,45 hodin 
18,00 - 19,30  studijní klid a příprava na vyučování 
19,30 - 21,30  vycházky, osobní volno, zájmová činnost žáků 
21,30 - 22,00  večerní hygiena, příprava na večerku 
22,00   večerka, povolení studia po večerce je v kompetenci vychovatele, ale musí být dodržen noční 
klid 
22,00 – 6,30  povinný noční klid 
     Ubytovaní denně provádějí běžný úklid pokoje a osobních věcí – oblečení uklidí do skříně, ustelou si, uklidí si 
a utřou stůl, uklidí si své osobní hygienické věci v umývárně a sprše, vyvětrají si. 
     Generální úklid vždy ve středu od 14 do18 hodin. 
     V době přípravy na večerku žáci ukončí předcházející činnost, provedou osobní hygienu, připraví si lůžko, přestrojí 
se do nočního úboru, zhasnou světla a uloží se ke spánku. Při večerce ve 22 hodin vychovatelé kontrolují pokoje. 
Používání elektrických spotřebičů po večerce na pokoji nebo v kuchyňce není dovoleno, svítit mohou jen malé lampičky 
ke čtení, žáci jsou v klidu. Po večerce platí zákaz sprchování. 
 
9. Příprava na vyučování 
     Příprava na vyučování je určena režimem dne a trvá 1,5 hodiny denně. V této době je povinností všech ubytovaných 
žáků připravovat se na vyučování na místech k tomu určených a dodržovat studijní klid. V době od 18 hodin do 18,30 
hodin k přípravě používat jiné zdroje než PC, notebooky, tablety nebo mobilní telefony. 
 
10. Vycházky žáků, příjezdy a odjezdy 
Doba vycházek je denně od 19,30 do 21,30 hodin.  
1. ročníky  do 20,00 hodin 
2. ročníky  do 20,30 hodin 
3. ročníky  do 21,00 hodin 
4. ročníky  do 21,30 hodin 
     Vycházky uděluje vychovatel na základě osobní žádosti žáka. Příčinou omezení jejich počtu a délky může být zejména 
zhoršení školních výsledků, porušování vnitřního řádu DM (neplnění základních povinností), žádost zákonných zástupců, 
atp. Odchody a příchody musí žák evidovat v sešitě vycházek. 
     Odjezdovou knížku žák odevzdává ihned po příjezdu do DM, řádně o ni pečuje, vyzvedne si ji při odjezdu z DM. 
     Vycházku nezletilých žáků mimo Dobrušku povoluje vychovatel dle písemného povolení zákonných zástupců při 
zahájení roku nebo jejich následných písemných povolení, zletilí žáci vycházku mimo Dobrušku vychovateli nahlásí. 
     V průběhu týdne nejsou odjezdy žáků domů povolovány, pouze v mimořádných případech na základě písemné žádosti 
zákonných zástupců nezletilých žáků zapsané v odjezdové knížce nebo písemné žádosti zletilého žáka podané předem, 
nejpozději před odjezdem zletilého žáka. 
     Do DM přijíždí žák z místa bydliště nejpozději do 21 hodin. V neděli (v příjezdový den) je DM v provozu od 16,30 
hodin. V odjezdovém dni (obvykle pátek) odchází žák z DM nejpozději v 15 hodin. 
 
11.  Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a hygieny žáků 
     Vstupní hala, chodby a prostor před vstupem na DM je snímán kamerovým systémem. 
     Ubytovaní žáci dodržují základní pravidla hygieny a udržují čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, ve svém 
pokoji, podílejí se na denním a týdenním (generálním) úklidu pokoje, plní úkoly uložené vychovatelem, v rámci veřejně 
prospěšné činnosti přispívají k udržování pořádku ve společných prostorách a okolí DM. Ubytovaní žáci mají vlastní 
ručníky i utěrky. Na WC a v koupelně nesmí být ukládány žádné předměty s výjimkou osobních hygienických potřeb, 
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v koupelně nesmí být ukládáno žádné nádobí ani jiné pomůcky určené pro nakládání s potravinami. Špinavé nádobí žáci 
umývají ihned po použití v čajové kuchyňce. 
     Ve stanovený den ubytovaní žáci provedou generálního úklid a předají pokoj k hodnocení nejpozději do 18 hodin. 
Vychovatel má za přítomnosti žáka právo kontroly jeho osobních věcí. Běžný úklid provádí žáci denně ráno před 
odchodem do školy. Ve skříňkách a nočních stolcích je nutné mít své osobní věci v pořádku, řádně a účelně urovnány. Je 
zakázáno zde uchovávat věci nevhodné (rasistické či pornografické časopisy, alkohol, cigarety, drogy apod.). Všichni 
ubytovaní na pokoji společně pečují o to, aby vzhled pokoje byl estetický, aby bylo všude uklizeno a čisto. Za tím účelem 
si sami rozdělují služby k provádění úklidu pokoje. Je zakázáno nechávat na pokoji zbytky jídel a potravin podléhajících 
zkáze.  
     Žáci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na chodbách, schodištích, dávat pozor na vylévání tekutin při přenášení 
z kuchyněk DM a tak předcházet případným úrazům.  Plechovky, sklenice, střepy apod. musí žáci vynášet přímo do 
kontejneru.  Na pokoji žáci musí dodržovat jednotný systém stlaní lůžek. 
     Výzdoba pokojů musí být jednoduchá a vkusná a nesmí poškozovat zařízení pokoje, nesmí narušovat mravnost a 
ohrožovat mravní výchovu spolubydlících.  
     Na spaní žáci musí mít povlečené prošívané deky a polštáře a používat pouze noční prádlo. O večerce má žák 
připraveny lůžkoviny, noční oblečení, je zhasnuté stropní světlo, není povoleno používat akustické spotřebiče a mobilní 
telefony. 
     Do DM přijíždí úplně zdráv. Žák je povinen informovat vychovatele o případných zdravotních potížích k zajištění 
lékařské pomoci a ohlásit každý úraz nebo zhoršení zdravotního stavu. Je povinen hlásit vychovateli v hlavní službě 
odchod k lékaři a příchod od lékaře.  Pokud při krátkodobé nemoci zůstává v DM (nejdéle dva dny - se svolením hlavní 
služby DM), tak dodržuje léčebný režim určený lékařem a v této době nemůže využívat vycházky. V případě infekčního 
onemocnění nebo podezření na něj odjíždí žák ihned domů (rodiče budou vyzváni, aby si dítě odvezli).  Povinností žáka 
je mít u sebe léky, které pravidelně užívá a také některé běžné léky (paralen, ibalgin, náplast, atd.). Onemocní-li žák 
v místě bydliště, zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák podá nejdéle do 24 hodin zprávu do DM. 
     Při chůzi po veřejných komunikacích jsou žáci povinni počínat si opatrně, používat chodník, přechodů pro chodce. 
     Všem osobám je v prostorách domova mládeže zakázáno užívat návykové látky, na domově s nimi manipulovat a 
současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do domova mládeže vstupovat pod jejich vlivem. 
Používání omamných a psychotropních látek (OPL)  dětmi je v ČR považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho 
dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 
V případě, kdy se domov mládeže o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci dítěte. 
Domov mládeže je povinen oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky. 
 
13. Výchovná opatření a kázeňská opatření 
     Ubytovaný žák je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků DM, nedodržení 
pokynů vychovatelů je provinění proti vnitřnímu řádu DM. 
     Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu, 
může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění: 

a) pochvala vychovatele, 
b) pochvala ředitele, 
c) jiné ocenění udělené ředitelem (věcná odměna). 

     Pokud žák porušuje vnitřní řád DM, režim dne, neplní pokyny pracovníků DM apod., udělí se mu podle závažnosti 
provinění některé z těchto výchovných opatření: 

a) výtka ústně vyslovená vychovatelem, 
b) písemná výtka vychovatele, 
c) písemná výtka zástupce ředitele pro DM 
d) důtka ředitele školy. 

     Kázeňská opatření může udělit ředitel školy v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem nebo vnitřním řádem DM. Kázeňská opatření jsou: 

a) podmíněné vyloučení žáka z domova se zkušební lhůtou, 
b) vyloučení žáka z domova. 

     Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům domova nebo žáků mezi sebou se vždy 
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a vnitřním řádem. 
     Výchovná opatření s uvedením důvodů skupinový vychovatel neprodleně oznámí prokazatelným způsobem žákovi a 
zákonnému zástupci nezletilého žáka. Zákonným zástupcům zletilých žáků se oznamují pouze kázeňská opatření 
s právními důsledky (správní řízení s žákem). 
     Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku, a proto škála výchovných opatření není 
využívána popořadě. Opakované přestupky se posuzují přísněji. 
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     Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k aktivitě v domovním životě a k předchozímu chování žáka. Volba 
opatření je vždy individuálním a specifickým rozhodnutím, které bere ohled na schopnost žáka změnit svoje chování. 
Vychovatelé ctí práva a individuální zvláštnosti ubytovaných žáků. 
    Při výskytu vybraných rizikových forem chování ubytovaných žáků se bude domov mládeže řídit doporučenými 
postupy dle metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních č. j. 20 006/2007 – 51 z 16. října 2007 a metodickým pokynem k řešení šikanování ve školách a 
školských zařízeních č. j. MŠMT – 222294/2013-1 z 3. července 2013. 
 
14. Ostatní bezpečnostní a provozní pokyny 

a) upozornění na nebezpečí úrazu při běhání žáků na pokojích DM, chodbách a schodištích, 
b) ve všech prostorách DM je nutné udržovat pořádek, každé znečištění je žák povinen ihned odstranit, 
c) v umývárnách a sprchách se žáci chovají klidně, nejdříve si pouští studenou vodu, spotřebu teplé vody 

kontrolují, a vodou šetří, 
d) z důvodu nebezpečí úrazu (uklouznutí) žáci nesmí vstupovat na mokré plochy po umytí, zejména při vstupu 

do koupelny a WC, 
e) zvláštní pozornost musí žáci věnovat chování v okolí prosklených dveří - vážné nebezpečí úrazu, 
f) za včasný příchod na školní vyučování zodpovídá zásadně žák, 
g) zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o chování žáka, o případných škodách, které žák způsobil 

a o způsobu a termínu jejich úhrady, 
h) zabezpečit větrání koupelen a pokojů z důvodu nebezpečí vzniku plísní, 
i) při nástupu k ubytování obdrží každý žák klíč od pokoje, při jeho ztrátě hradí 50 Kč v pokladně školy, 
j) ve zcela výjimečných případech může ředitel školy povolit žákovi opakující se ubytování jen v některých 

dnech (v období maturit). V tomto případě činí úplata za ubytování 100,- Kč za noc, platí se v hotovosti 
v účtárně školy nebo na DM. 

 
15. Závěrečné ustanovení 

     Znalost vnitřního řádu DM je povinností každého ubytovaného žáka, který je povinen se jím důsledně řídit. 
Neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáky neomlouvá. 
 

Vnitřní řád nabývá platnosti dnem 1. 9. 2023. 
Ruší se platnost vnitřního řádu z 1. 9. 2019 

 
                                                                                     Ing. Milan MARŠÍK                                                                        
                                                                                            ředitel školy           
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Hodnocení přestupků proti vnitřnímu řádu domova mládeže 
 

a) běžné, méně závažné přestupky – výchovné opatření – ústní výtka vychovatele 
 

 nepořádek v osobních věcech 
 nedodržování zásad osobní hygieny 
 ponechané špinavé nádobí na pokoji nebo v umývárně 
 vyhýbání se podílu na úklidu včetně zanechání nepořádku po svém vaření na kuchyňce 
 nedovolené přemísťování nábytku 
 neodůvodněné uzamčení pokoje zevnitř 
 nesplnění povinnosti registrace soukromého elektrického spotřebiče a uzavření dohody o jeho používání na DM 
 porušení oznamovací povinnosti o studiu po večerce mimo pokoj, o poškození nebo závadě na majetku DM, o odchodu na 

vycházku, o odchodu a příchodu k lékaři, o důvodech absence ve škole, nenahlášení návštěvy, aj. 
 porušení zásad přípravy na večerku 
 rušení a nerespektování nočního klidu 
 pozdní návrat z vycházky, ze školy nebo pozdní příjezd z místa bydliště – do 30 minut po stanovené době 
 nevhodné chování ve společných prostorách DM  
 nedodržování dobrých sousedských vztahů 
 porušování dobrého jména školy 
 netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků zejména v době studia a před večerkou 
 neomluvená neúčast na schůzce výchovné skupiny nebo jiné domovní akci 
 porušování pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti 
 opakovaný nepořádek na pokoji nebo v osobních věcech 
 opakované způsobování škod na majetku DM z nedbalosti 
 opakované nepřezutí se do domácí obuvi 
 nesplnění povinnosti denního nebo generálního úklidu 
 porušení zákazu kouření před DM 
 nehospodárné plýtvání s vodou, elektrickou energií, potravinami 
 porušení zásad ukládání potravin na vyhrazených místech 
 nedovolené přemísťování nábytku, lepení plakátů, nálepek apod. na nábytek, stěny, dveře 

 
Běžné přestupky eviduje a se žákem projedná skupinový vychovatel. 
 

b) závažnější přestupky – výchovné opatření – ústní výtka vychovatele nebo písemná výtka 
vychovatele 
 

 opakované běžné a méně závažné přestupky 
 opakované neplnění denního nebo týdenního úklidu, hygienických zásad zacházení s potravinami atd. 
 porušení pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti, zejména při zacházení s elektrickými spotřebiči a otevřeným ohněm 
 úmyslné, vědomé způsobení škody na majetku DM 
 pozdní návrat z vycházky, ze školy nebo z místa bydliště o dobu delší než 30 minut 
 používání nepovoleného nebo poškozeného elektrického spotřebiče 
 opakované porušování zásad ochrany majetku (nezamykání pokoje, neukládání cenných věcí, …) 
 nedovolené vnášení cenných věcí na DM 
 porušení zákazu kouření v blízkém okolí DM 
 porušení oznamovací povinnosti odjezdu mimo město, oznámení úrazu nebo onemocnění, požáru, havárie nebo jiné 

mimořádné události 
 hrubé, vulgární a nepřiměřené chování vůči druhým osobám 
 porušení léčebného režimu 
 neoznámení změněného zdravotního stavu a pobyt v DM v době infekční nebo jiné nakažlivé choroby 
 opakované nedodržování denního režimu dne 
 přijetí návštěvy na pokoji bez souhlasu vychovatele 
 návštěva cizího pokoje po 22. hodině  

 
c) závažné přestupky – kázeňské opatření – písemná výtka vychovatele, důtka ředitele 

nebo i podmíněné vyloučení 
 

 porušení oznamovací povinnosti – neoznámení požáru, havárie a jiné mimořádné události v DM 
 ohrožení svého zdraví vlézáním nebo vylézáním okny, umožnění tohoto činu jinému nebo vyhazování předmětů z oken, 

vyklánění z oken, použití petard, atd. 
 ohrožení zdraví druhého nebo i svého a narušení klidu - např. vyhazováním věcí, vykláněním se a pokřikováním z oken 
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 nesplnění závazného pokynu pedagogického pracovníka, zejména vztahuje-li se pokyn k zajištění bezpečnosti žáka a plnění 
jeho základních povinností 

 porušení zákazu přechovávání a požívání alkoholických nápojů v DM, příchod pod vlivem alkoholu a jiných návykových 
látek 

 odmítnutí orientační dechové zkoušky 
 porušení zákazu vnášení pyrotechniky nebo zbraní 
 používání pyrotechniky v DM a blízkém okolí 
 porušení zákazu kouření uvnitř DM 
 používání tepelného nebo jiného vnitřním řádem zakázaného elektrického spotřebiče 
 závažné uvedení vychovatele v omyl a bránění v plnění jeho pracovních povinností, vědomá lež, podvod (např. nesplnění 

důležité oznamovací povinnosti, záškoláctví, nedovolené svévolné opuštění domova apod.) 
 přijetí návštěvy zvenčí na pokoji 
 závažné uvedení vychovatele v omyl a bránění v plnění jeho pracovních povinností, vědomá lež, podvod (např. nesplnění 

důležité oznamovací povinnosti, záškoláctví, nedovolené nebo svévolné opuštění DM apod.) 
 
 

d) velmi závažné přestupky – kázeňské opatření – důtka ředitele, podmíněné vyloučení 
nebo vyloučení z ubytování 
 

 krádež, loupež, šikana, vydírání, rasistické projevy a jednání snižující lidskou důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie 
 ublížení nebo ohrožení zdraví druhého a jiné kriminální delikty 
  hrubé, vulgární a nepřiměřené chování vůči druhým osobám (žákům, pracovníkům) 
 násilí na lidech a majetku – loupež, šikana, vydírání, rasistické projevy a jednání snižující lidskou důstojnost, propagace a 

rozšiřování pornografie 
 pořizování obrazových a zvukových záznamů s cílem jejich zneužití (kyberšikana, poškozování dobrého jména DM 
 porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání drog a jiných návykových látek v DM  
 jiné přečiny a přestupky proti zákonům 
 intimní styk v prostorách domova mládeže 
 poskytnutí ubytování osobě, která není ubytována na DM 
 porušení zákazu držení zbraní a jiných život či zdraví ohrožujících předmětů 

 
 
Pokyny k uplatňování sankčního řádu 
 

A) Opakovaným přestupkem se rozumí v kategorii a) a b) třetí a u závažných přestupků kategorie c) a d) druhé opakování 
přestupku obdobného charakteru. Za opakované přestupky přísluší výchovné opatření o kategorii výše. 

B) Časté, byť méně závažné, porušování vnitřního řádu DM bude po 5. až 6. případu (podle subjektivního posouzení závažnosti) 
potrestáno písemnou výtkou vychovatele, případně důtkou ředitele, pokud již písemná výtka vychovatele byla udělena.  

 
Opakované, závažné a hrubé porušování vnitřního řádu domova mládeže v průběhu školního roku může být 
důvodem k nepřijetí žáka do DM v dalším školním roce. 
 
 
Účinnost od 1. září 2023 
 
                                                                                     ……………………… 
                                                                                     Ing. Milan MARŠÍK                                                                        
                                                                                            ředitel školy                                                                             
 


