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Vnitřní řád domova mládeže 

 
Určeno: pedagogickým pracovníkům 

 žákům školy, zákonným zástupcům žáků 

 

Charakteristika domova mládeže 

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům střední školy kvalifikované výchovné působení, 

ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti navazuje na obsah výchovně vzdělávací práce střední školy. 

Zvýšená pozornost je věnována žákům s SPU, kde vychovatelé poskytují těmto žákům individuální pomoc při 

přípravě na vyučování. 

 

Provoz domova mládeže 

Domov mládeže je v provozu nepřetržitě kromě části letních a části zimních prázdnin. Provoz domova mládeže 

se řídí režimem, který je součástí tohoto řádu. 

 

Ubytování 

Poplatky za ubytování stanoví vyhláška MŠMT ČR č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních a školských účelových zařízeních. Úhrada musí být provedena vždy do 25. dne předcházejícího 

měsíce bankovním převodem na účet školy, ve výjimečných případech složenkou na adresu školy nebo hotově 

u vedoucího školní jídelny v době pokladních hodin. 

 

Přijímání žáků do DM 

Žáci jsou do DM přijímáni na základě vyplněné přihlášky a podepsané smlouvy o ubytování na DM. Zákonný 

zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podává přihlášku na každý školní rok. Na ubytování nevzniká právní 

nárok. V případě, že je více zájemců, než je kapacita DM, stanovuje se pořadí zájemců podle těchto kritérií: 

- přihlíží se ke vzdálenosti a dopravní obslužnosti místa bydliště, k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu 

žadatele 

- přihlíží se k ročníku a oboru, který žák navštěvuje, v tomto pořadí: 

2. ročník obor Jezdec,1. ročník obor Jezdec, 1. ročník obor Chovatelství, 2. ročník obor Chovatelství, 3. 

ročník obor Chovatelství, 4. ročník obor Chovatelství, 3. ročník obor Jezdec  

Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno ubytování, pokud: 

- o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák formou Smlouvy o ukončení ubytování 

na DM, 

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

školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s vedoucím školní jídelny jiný termín úhrady, 

- žák přestal být žákem střední školy (zanechání nebo přerušení vzdělávání, vyloučení z DM) 

- žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi 

poskytuje vzdělávání. 

 

Práva ubytovaných žáků 

Používat přidělený pokoj a veškeré zařízení určené pro žáky. 

Požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla každých 15 pracovních dnů. 

Podílet se na organizaci života DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho žákovskou samosprávou. 

Podávat připomínky ke všem otázkám života domova mládeže řediteli, vychovatelům nebo žákovské 

samosprávě. 

Být volen do žákovské samosprávy. 

Na DM je možné používat vlastní, pouze řádně nahlášené, elektrospotřebiče splňující základní bezpečnostní 

předpisy (napětí 220V, CSN 331610), což kontroluje za úplatu revizní technik školy. Přístroje budou evidovány 

u vedoucího vychovatele. 

Požádat kterýkoli den v týdnu vychovatele o povolení vycházky. 

Odjíždět na dny pracovního klidu k rodičům. 



Povinnosti ubytovaných žáků 

Dodržovat vnitřní řád a řídit se pokyny zaměstnanců školy. 

Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví spolubydlících, chovat se ukázněně v DM i 

mimo něj. 

Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, přiměřeně a čistě se oblékat, přezouvat se před vstupem na 

DM. 

Dodržovat základní pravidla osobní hygieny. 

V době od 21,30 hod. do 6,00 hod. zachovávat noční klid. 

Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji a ve společných prostorách. Způsobený nepořádek si po 

sobě uklidit. 

Šetrně zacházet se zařízením DM, šetřit vodou, energií. 

Okamžitě nahlásit vychovateli jakékoli poškození inventáře pokoje nebo společných prostor.  

Svědomitě se připravovat na vyučování a respektovat dobu studijního klidu. 

Nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz. Peníze a dražší věci si mohou žáci uložit na 

vychovatelně. 

Své věci si hlídat, mít je označené, při odchodu z pokoje zamykat a klíč odevzdat na vychovatelnu, pokud nemají 

na pokoji svoji klíčovou vložku. 

Pokud žáci zůstávají na DM mimo vyučování (soboty, neděle, státní svátky a prázdniny), podílí se na 

zabezpečení provozu školní stáje. Po dohodě s vedoucí učitelkou praktického vyučování a s písemným 

souhlasem zákonného zástupce mohou ve svém volném čase chodit k soukromému trenérovi. 

V případě závažného porušení řádu DM je žákovi uděleno výchovné opatření podle §31, zák.č. 561/2004 Sb. 

v souladu s § 10 Vyhlášky č. 13/2005 Sb., § 31 a podle § 165 odst. 2 písm. j) a v souladu s ustanovením § 183 

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Je zakázáno 

Svévolně poškozovat zařízení DM. Žák odpovídá za vybavení pokoje, které mu bylo svěřeno k jeho osobnímu 

užívání (válenda, skříň, noční stolek, polička, lampička). Za věci společně užívané na pokoji odpovídají 

ubytovaní žáci pokoje společně a nerozdílně. Pokud dojde k jakémukoli poškození inventáře pokoje, je žák 

povinen to okamžitě nahlásit vychovateli. 

Kouřit v DM a areálu školy.  

Přinášet, přechovávat, požívat a distribuovat návykové látky nebo takové látky, které napodobují tvar, vzhled 

návykových látek nebo evokují jejich chuť. 

Přicházet na DM pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 

Zasahovat do elektroinstalace. 

Přechovávat veškeré předměty ohrožující život a zdraví, jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm a používání 

svíček ke svícení. 

Přemisťovat inventář bez povolení vychovatele, vylepovat individuální výzdobu na zdi, nábytek a zařízení DM, 

umisťovat na pokoj nevhodnou výzdobu. 

Po 21. hodině navštěvovat cizí pokoje.  

V době nočního klidu být jinde než ve své posteli (s výjimkou návštěvy toalet). 

Zamykat se na pokojích. 

Hrát hazardní hry. 

Přechovávat na DM jakákoliv zvířata. 

Vyklánět se z oken, sedět v oknech, cokoli věšet do oken. 

Umožnit vstup na DM cizím osobám, při zjištění že se v objektu nachází cizí osoba, ihned informovat 

vychovatele. 

 

Stravování 

Žáci ubytovaní na DM se podle § 2 odst. 3 Vyhl. č. 107/2005 Sb. z ekonomických a organizačních důvodů 

celodenně stravují ve školní jídelně. Výjimky ze stravování po dohodě se zákonným zástupcem žáků povoluje 

ředitel. 

Výše poplatku za stravování se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb. o školním stravování. 

Úhrada musí být provedena vždy do 25. dne předcházejícího měsíce bankovním převodem na účet školy, ve 

výjimečných případech složenkou na adresu školy nebo hotově u vedoucího školní jídelny v době pokladních 

hodin. 

Pokud žák dluží opakovaně na stravném, bude mu smlouva o ubytování na DM vypovězena. 

Odhlašování stravy při mimořádných odjezdech se provádí nejpozději den předem do 15.30 hod. 

Strava se vydává ve stanovenou dobu podle denního režimu. Pokud si žák stravu ve stanovenou dobu 

nevyzvedne, po uplynutí výdejní doby nemá nárok na její vydání. 



Odnášení jídla, nádobí a příborů z jídelny není dovoleno. 

Vlastní potraviny mají žáci povoleno ukládat do plastových nádob nebo do ledničky na vychovatelnu nebo ve 

společenské místnosti. Každý je zodpovědný za své uložené potraviny a jejich likvidaci v případě prošlé 

spotřeby apod. 

 

Hygienická a zdravotní opatření 

Žáci jsou povinni plnit základní hygienické a zdravotní požadavky. 

Ráno vstávají po vyhlášení budíčku, provedou osobní hygienu a uklidí si pokoj. 

Každé úterý se provádí týdenní úklid ložnic. (Vytření podlahy, úklid skříní, nočních stolků, vynesení 

odpadkového koše, utření prachu na skříních a ostatním nábytku apod.). 

Ubytovaní žáci se přezouvají do vhodné domácí obuvi. 

Každé onemocnění nebo úraz jsou žáci povinni ihned ohlásit sloužícímu vychovateli, stejně tak jako odchod 

k lékaři. 

Nemocní žáci zůstávají na izolaci jen v nejnutnějších případech, v případě běžné nemoci odjíždí domů. 

 

Osobní volno, vycházky 

Žáci se po skončení teoretického nebo praktického vyučování vrací na DM. 

Žáci jsou povinni se vždy po příchodu z vyučování nahlásit sloužícímu vychovateli, z domova mládeže 

odcházejí pouze se souhlasem sloužícího vychovatele.  

Délka vycházek je obvykle pondělí – čtvrtek do 20.30 hod., pátek – sobota do 21.30 hod., neděle do 20.30 hodin. 

Na vycházkách žáci dodržují pravidla slušného chování, pravidla silničního provozu (nepřecházet přes dálnici, 

nepřecházet přes železniční přejezd, svítí-li výstražná znamení) a chovají se tak, aby se nevystavovali nebezpečí 

zranění. 

V případě porušení řádu DM může vychovatel nepovolit vycházky. V případě závažného porušení řádu DM 

může nepovolit vycházky až na jeden týden. Nevztahuje se na organizované vzdělávací a sportovní aktivity. 

 

Odjezdy z DM 

V případě, že žáci zůstávají doma, jsou povinni toto neprodleně oznámit škole. 

Mimořádný odjezd (tj. odjezd jindy než na konci týdne nebo před volnem II. r. oboru Jezdec a chovatel koní) je 

možný pouze na základě předběžné žádosti rodičů a souhlasu vychovatele, za předpokladu, že takovýto odjezd 

nenarušuje chod DM. 

Svévolné odjezdy žáků (např. na dostihy, pokud toto není určeno učitelem OV) a práci v jiné než školní stáji 

(pokud nejde o součást praktického vyučování zajištěného školou) musí předem písemnou formou schválit 

zákonný zástupce žáka.  

Práva a povinnosti žáků se nemění s dosažením plnoletosti. 

V neděli přijíždí žáci na DM do 20.30 hod., pozdější příjezdy jsou možné, pouze pokud prokazatelně není 

dřívější spoj, kterým by se žák do školy dostal. 

Odchody z DM pouze na noc (tzv. přespávání u kamarádky) nejsou přípustné. 

Všichni žáci jsou povinni při příjezdu na DM se ihned (před odchodem na pokoj) nahlásit sloužícímu 

vychovateli. Stejně tak i každý odjezd z DM je žák povinen hlásit službukonajícímu vychovateli. 

 

Organizace dne v domově mládeže 

Všichni členové kolektivu domova mládeže jsou povinni dodržovat tento režim dne, který je základem dobrého 

soužití a poskytuje podmínky k naplnění zájmů všech ubytovaných v domově mládeže: 

  6.00 - 7.45     budíček, osobní hygiena, úklid, snídaně, odchod na praxi nebo do školy 

  8.00 - 10.00   uzavření DM 

10.00 - 17.00   příchod žáků na DM, zájmová činnost, čas pro studium  

17.15 - 18.00   prezence žáků, informace o večerní činnosti, večeře 

18.00 - 20.30   vycházky, zájmová činnost, příprava na vyučování 

20.30 - 21.00   osobní volno 

21.00 – 21.30   osobní hygiena, příprava na večerku, večerka 

 

Tento Vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019 a zároveň ruší platnost předchozího 

Vnitřního řádu domova mládeže reg. č.  27/17 ze dne 30. 11. 2017.       

                                                                           

 

  Ing. Soňa Froňková, Ph.D. 

ředitelka školy 

 


