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I. 

Základní ustanovení 
 
Domov mládeže (dále jen DM) je školským výchovně vzdělávacím zařízením. 
Zabezpečuje žákům výchovně vzdělávací činnost, ubytování a stravování. Obsah 

výchovné činnosti v DM navazuje na obsah výchovně vzdělávací práce školy. Vnitřní 
řád upravuje způsob a organizaci žáků v DM. Vychází ze školního řádu SOU TŘ a 

VOŠ,spol. s r.o. a platných právních norem. 
Výchovně vzdělávací a organizační činnost v DM zajišťuje vedoucí DM a vychovatelé. 

Pedagogičtí pracovníci DM jsou členy pedagogické rady DM. 
Žáci jsou umístěny do výchovných skupin s přihlédnutím k pohlaví, věku a 

navštěvované škole (stanovuje vedoucí DM). 

 
Ubytování v DM vzniká uzavřením Smlouvy o ubytování. Uzavření smlouvy se 

považuje za rozhodnutí o přijetí o ubytování na dobu určitou uvedenou ve smlouvě.  
Vedoucí DM se schválením ředitele školy může žákovi ukončit ubytování okamžitě, 

pokud: 
- zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák, nedodržuje Smlouvu o ubytování 

- žák opakovaně porušuje Vnitřní řád DM 

- žák závažným způsobem poruší Vnitřní řád DM  
 

Podmínky měsíční úhrady za ubytování jsou stanoveny ve Smlouvě o ubytování. 
Neuhrazení platby v souladu s uzavřenou smlouvou může být důvodem k ukončení 

ubytování. 
 

II. 
Práva a povinnosti ubytovaných žáků 

 
Ubytovaný žák má právo: 

- užívat ubytovací prostory s příslušenstvím a zařízení DM 
- účastnit se se souhlasem vychovatele zájmové činnosti, kulturních, 

společenských, sportovních a jiných akcí pořádaných DM nebo jinými 
organizacemi 

- podílet se na organizaci života DM 

- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám pobytu v DM výchovným 
pracovníkům 

- obracet se na výchovné pracovníky DM v případě osobních,školních nebo 
jiných problémů či požadavků 

- žák má právo na ochranu osobnosti v souladu s Úmluvou o právech dítěte a 
dalšími obecně platnými zákony 

 
Ubytovaný žák je povinen: 

 

- dodržovat veškerá ustanovení Vnitřního řádu DM, Řádu školy a Smlouvy o 
ubytování 

- respektovat pokyny výchovných pracovníků DM 
- respektovat práva ostatních ubytovaných žáků 

- na výzvu vedoucího DM nebo výchovného pracovníka se podrobit dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholu  

- v nezbytném rozsahu umožnit výchovným pracovníkům nahlédnutí do svých 
osobních věcí, uložených v prostorách DM 

- šetřit majetek školy, ostatních žáků i další hodnoty, chránit svůj majetek 

před odcizením a poškozením 
- případnou škodu, kterou způsobí v DM, uhradit v plné výši 

- udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v ubytovacích i dalších 
prostorách DM a jeho okolí 



 

 

- dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, požární, hygienické a 
další předpisy 

- ihned ohlásit vychovateli každou skutečnost , která by mohla vést k ohrožení 
zdraví, života nebo majetku jeho nebo ostatních ubytovaných žáků 

- ihned ohlásit vychovateli každé zranění 

- v případě onemocnění ohlásit tuto skutečnost vychovateli a odjet do 
domácího léčení 

- pravidelně se připravovat na vyučování 
- po skončení vyučování ohlásit svůj příchod na DM vychovateli 

- každou nepřítomnost v DM předem ohlásit vychovateli (tuto skutečnost musí 
potvrdit zákonný zástupce žáka) 

 

Ubytovaným žákům je zakázáno: 
 

- kouření, vnášení a používání alkoholu, omamných látek, zbraní, výbušnin, 
zábavné pyrotechniky a zvířat nejen do ubytovacích prostor DM, ale do celé 

budovy školy 
- příchod do DM pod vlivem uvedených látek 

- používat v DM jakékoliv vlastní elektrospotřebiče 
- využívat spolužáků k osobním posluhám, dopouštět se zastrašování, vydírání 

nebo jiného nátlaku, ať už fyzického nebo psychického 

- bez souhlasu vychovatele opouštět DM 
- vstupovat do jiného pokoje( než na kterém je žák ubytován), do všech dalších 

prostor školy, s výjimkou společných prostor , určených pro ubytované žáky 
- pořizovat v DM jakékoliv obrazové záznamy 

- přemísťovat inventář  a zařízení DM, provádět jakékoliv úpravy, zásahy 
- hrát hazardní hry o peníze nebo cenné předměty 

- koupání mimo koupaliště a tam, kde není zajištěna záchranná služba 

(plavčík) 
 

 
III. 

Hygienické zásady 
 

Ubytovaný žák je povinen mít své vlastní osobní hygienické potřeby a plnit 
požadavky osobní hygieny, hygieny prostředí, stravování apod., denně podle pokynů 

vychovatele uklízet své osobní věci a ubytovací prostory. Ke každé činnosti používat 

přiměřený úbor, po DM se pohybovat výhradně v domácí obuvi.V době mimo noční 
klid je žák povinen mít ustlané lůžko a lůžkoviny uložené v úložném prostoru, do 

kterého je zakázáno odkládat jiné předměty. Lůžkoviny musí být vždy řádně 
povlečeny. Výměnu lůžkovin provádí žák vždy nejméně 1x za 14 dní, při každé 

změně obsazení lůžka a v případě potřeby. Odpadky žáci ukládají do určených 
nádob. Do toaletních mís je zakázáno vhazovat odpadky, hygienické potřeby a 

užívat jiný než toaletní papír. Na WC a v koupelně nesmí být ukládány žádné 
předměty s výjimkou osobních hygienických potřeb, v koupelně nesmí být ukládáno 

žádné nádobí ani jiné pomůcky určené pro nakládání  s potravinami. K přípravě 

drobných pokrmů je určena čajová kuchyňka. Na pokojích je zakázáno ukládat 
potraviny podléhající zkáze či znehodnocení. Nádobí žáci umývají ihned po použití 

v čajové kuchyňce. 
Žák má právo na nerušený odpočinek v době nočního klidu v trvání min. 8 hodin. 

V případě, že se žák cítí nemocen, ohlásí tuto skutečnost vychovateli, který zajistí 
další postup. Nemocný žák odjíždí s vědomím vychovatele a zákonných zástupců do 

domácího ošetření. Žák je povinen ohlásit vychovateli každé, byť dle jeho názoru 

bezvýznamné poranění. V případě mimořádných událostí, jako je výskyt infekčního 
onemocnění apod.,se postupuje v úzké součinnosti s Městskou hygienickou stanicí.    



 

 

IV. 
Úklid 

 
 

Úklid společných prostor DM, předsíní pokojů, sociálního zařízení a odpadků, je 

zajišťován školou. 
Úklid na pokojích, kam mají zakázáno vstupovat úklidoví pracovníci školy, je 

povinností ubytovaných žáků: 
1. Každé ráno žáci zastýlají lůžkoviny do úložných prostor postelí, 

nenechávají pohozeny žádné věci, vše je uklizeno ve skříních. 
2. Jedenkrát týdně se provádí tzv. větší úklid: uklízí se skříně, poličky, 

parapety, umývá se podlaha. 

Tento úklid sleduje vychovatel, sjednává nápravu. Nedodržení úklidu je hodnoceno 
jako porušování vnitřního řádu DM, s následným postihem( viz. bod VII.).  

 
V. 

Stravování žáků 
 

Žáci ubytovaní v domově mládeže mají možnost celodenního stravování v budově 
školy , viz. www.soutr.cz/stravovani/. 

Pitný režim si zajišťuje ubytovaný samostatně. V budově je k dispozici kantýna  a 

nápojové a doplňkové automaty. 
 

VI. 
Denní řád 

 
Domov mládeže je uzavřen od posledního dne školní výuky před dnem volna od 

12:00 hod. do posledního dne volna před dnem výuky do 18:00 hod. V nočních 

hodinách od 23:00 do 6:00 hod. je domov mládeže uzavřen a příchod i odchod z něj 
je vyloučen. 

DENNÍ ŘÁD: 
 

  6:00 -   7:30   Budíček (individuálně dle zahájení výuky) 
  6:15 –   7:45   Snídaně, úklid pokoje 

  8:00 – 14:00   Výuka(teorie, praxe) 
11:20 – 12:20   Oběd ( individuálně dle výuky) 

13:00 -  19:00   Odpolední výuka, praxe, osobní volno 

17:00 – 17:30   Večeře  
21:00 – 21:45   Příprava na večerku 

21:45               Večerka 
22:00 –   6:00   Noční klid 

 
Činnost v rámci jednotlivých zaměstnání upřesňuje podle plánu činnosti a pokynů 

vedoucího DM vychovatel.Výjimku z dodržování denního řádu povoluje vedoucí DM. 
 

VII. 

Výchovná opatření 
 

Pokud žák porušuje ustanovení Vnitřního řádu DM, může mu být uděleno podle 
závažnosti provinění některé z následujících výchovných opatření: 

- napomenutí vychovatele 
- důtka vedoucího DM 

- podmínečné ukončení ubytování se zkušební dobou 

- ukončení ubytování 
 

http://www.soutr.cz/stravovani/


 

VIII. 

Ceník poškození majetku DM 
 

Ztráta klíče od pokoje                                                                                  150,- Kč 
Poškození vrchní části postele( čalounění, prasklá deska)                         1.000,- Kč  

Poškození dveří- pláště, výměna a úhrada dveří                                        1.500,- Kč 

 
 

Další náhrada za poškození majetku DM bude účtována individuálně zákonnému 
zástupci žáka nebo zletilému žákovi, dle rozsahu poškození  a skutečně 

vynaložených nákladů na opravu. 
 

 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované žáky a výchovné pracovníky 

DM. S jeho plným zněním jsou seznámeni všichni žáci při zahájení ubytování. Plné 
znění vnitřního řádu je  volně přístupné na nástěnkách v DM, u výchovného 

pracovníka DM a na www.skolyjh./domov-mladeze/. 
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Mgr. Jaromír Pragač 
ředitel SOU TŘ a VOŠ  
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