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 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

Domov mládeže (dále DM), je školské zařízení, které poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost 

navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a stravování. 

Činnost a provoz domova mládeže se řídí  platnou legislativou, zejména zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, 

vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, její 

novelou č. 436/2010 Sb., vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 

 

 

VÝCHOVOU MIMO VYUČOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE SE ROZUMÍ ZEJMÉNA : 
1. Pravidelná a řádná příprava na vyučování 

2. Společná shromáždění výchovné skupiny. 

3. Pravidelný týdenní úklid. 

4. Vycházky. 

5.Osobní volno 

6.Organizace zájmové činnosti se zaměřením na: 
-sportovně-turistickou  

   míčové hry,   stolní tenis,   posilování,   kopaná,   bowling,   plavání 

ekologickou  

   zaměření na péči o okolí DM,  besedy,   promítání DVD 

kulturní   

  se zaměřením na nabídku MKS,  divadla, koncerty,   činnost školní knihovny,   zájmová činnost 

žáků,    kino, promítání DVD, televize 

 

2. PŘIJÍMÁNÍ DO DM A PŘÍSTUP DO DM  

Přijetí k ubytování v DM není nárokové. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. 

Přihlášku k ubytování podávají zákonní zástupci žáka a zletilí žáci zpravidla do zahájení školního roku. 

Rozhodnutí se vydává na období školního roku. 

Ukončení ubytování lze uskutečnit pouze na písemnou žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. 

K ukončení ubytování může dojít i v případě, že žák řádně neuhradil úplatu za ubytování a další poskytnuté služby 

a nebo pokud se dopustil závažného porušení vnitřního řádu DM – viz výchovná opatření. 

Přístup do DM mají pouze žáci ubytovaní v DM, pracovníci DM a SPŠ, kontrolní a inspekční orgány   

a osoby ubytované v DM v rámci doplňkové činnosti.  

Návštěvy rodičů upravuje odstavec 4. 

Jiným osobám je vstup do DM zakázán. 

 

3. VNITŘNÍ REŽIM 

Činnost v DM začíná budíčkem jednotlivých skupin a končí vyhlášením večerky. 

Budíček je stanoven pro žáky docházející na odborný výcvik na 5,45 hodin,  

Pro žáky docházející na teoretickou výuku je stanoven na 7,00 hodin.  

Večerka je ve 21,30 hodin.    

Žáci se zúčastňují stanoveného programu, dodržují pravidla pro vycházky a večerku. 

Osobní volno a vycházky jsou podmíněny dodržováním řádu DM, výsledky ve škole a věkem žáka.  

Vycházky jsou určeny denním řádem. 

Odpolední a večerní činnost je stanovena denním plánem vychovatele. 

Podrobnosti a aktuální úpravy jsou uvedeny v Souboru pedagogických a organizačních informací na daný 

školní rok. 
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Budíček    - odborný výcvik 

                  - teor. vyučování 

                   5,45 h 

 7,00 h 

Snídaně    - odborný výcvik 

                  - teor. vyučování 

                   6,00 h 

 7,30 h 

Odchod na MHD  6,25 h 

Příchod na DM   13,00   -  16,00 h 

Odpolední činnost   15,00   -  17,45 h 

Večeře 18,00 h 

Večerní činnost 18,30 h 

Příprava na večerku 21,00 h 

Večerka 21,30 h 

Noční klid 21,30 h- 6,00 h 

  
Další činnosti v režimu DM: 

    každý čtvrtek úklid pokojů a ostatních prostor DM 

    1x za čtrnáct dní (čtvrtek) výměna lůžkovin 

    v průběhu školního roku úklid okolo DM 

 

4. PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ, ZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

ŽÁCI MAJÍ PRÁVO: 

-Využívat veškeré zařízení DM určené pro ubytované žáky. 

-Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla 

-Prostřednictvím domovní rady se podílet na organizování činnosti v DM a podávat návrhy a připomínky 

  k otázkám života v DM. 

-Zúčastňovat se zájmové činnosti v DM i mimo něj.  

-Přijímat návštěvy rodičů a blízkých příbuzných se souhlasem vychovatele ve vyhrazených prostorách DM, 

  ale pouze v době mimo studia a nočního klidu. 

-Být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v DM. 

-Na dny pracovního klidu odjíždět k rodičům. 

 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ PRÁVO: 

-Být informováni o chování a aktivitě nezletilého žáka. 

-Podávat připomínky a náměty vztahující se k pobytu žáka v DM. 

5. POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ, ZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

POVINNOSTÍ ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH V DM JE ZEJMÉNA : 
-Dodržovat ustanovení řádu DM a řídit se pokyny výchovných pracovníků domova mládeže 

-Dodržovat režim DM. 

-Řádně se připravovat na školní vyučování.  K tomu je vymezen potřebný čas v denním režimu.  

-V době studia je v DM zachováván naprostý klid a žákům je zakázáno v této době provádět jakoukoliv činnost. 

-Udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, ve svém pokoji a společných prostorách DM. 

-Šetřit zařízení a vybavení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami. 

-Okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a na inventáři.  

-Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygienické zásady a protipožární 

  předpisy při všech činnostech. 

-V DM používat vhodnou domácí obuv a oděv. Není vhodná sportovní obuv. Obuv se odkládá pouze 

  do šatních skříněk. 

-Dodržovat zásady slušného chování v DM i mimo něj. 

-Vystupovat zdvořile, ukázněně a respektovat názor a mínění kolektivu i jednotlivce, zachovávat pravidla 

 společného soužití. 
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-Upozornit na výskyt negativních jevů. 

-Zachovávat stanovený noční klid. Nerušit spolubydlící zvoněním nebo používáním mobilního telefonu. 

-Řádně docházet do DM, zúčastňovat se školního vzdělávacího programu. 

-Do DM žáci přicházejí v pondělí po skončení vyučování ve škole nebo OV. 

-Během týdne smí ubytovaný žák opustit DM pouze na základě žádosti rodičů nebo pokud je 

 nemocen. Odjezd povoluje vychovatel. Svévolné odchody či odjezdy z DM jsou nepřípustné. 

-Žák, který onemocněl nebo potřebuje lékařské ošetření, požádá vychovatele o dovolení odejít k lékaři. 

 Nemoc ohlásí vychovateli, který jej omluví ve škole nebo OV a odhlásí mu stravu. Pokud žák není schopen 

 odjet k léčení domů, zůstává v určené místnosti (izolace), kde je izolován od ostatních žáků . 

-Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen oznámit nepřítomnost nejpozději v den obvyklého příjezdu.  

-Nevnášet do DM cenné věci a předměty ani vyšší částky peněz. V nutných případech si uloží cenné věci 

  či vyšší finanční částky u vychovatele. 

-Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat svůj pokoj včetně klíčů, případně uhradit všechny vzniklé 

  škody. 

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 

-Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh výchovy a pobytu žáka v DM. 

-Oznamovat nepřítomnost žáka v DM. 

-Hradit včas a řádně úplatu za ubytování a další poskytované služby. 

 

6. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY MAJETKU, ZDRAVÍ A HYGIENY  

ŽÁKŮM NENÍ DOVOLENO: 

-Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky, zejména cigarety, elektronické cigarety, alkoholické 

nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky, hrát hazardní hry, vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by 

mohly poškozovat zdraví. Zákaz se týká pobytu v DM i během vycházek. 

Při důvodném podezření na zneužívání a manipulací s návykovými látkami činí DM opatření tím, že informuje 

zákonného zástupce žáka. V závažnějších případech také Policii ČR, v případech ohrožení zdraví je zajištěna 

lékařská pomoc. 

Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení Vnitřního řádu DM a je důvodem k vyloučení 

z ubytování. 

-Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu, včetně manipulace s hasicími přístroji a otevřeným ohněm. 

-Používat vlastní elektrické přístroje bez revize dle ČSN 33 1610. Výjimkou jsou holicí strojky, fény, nabíječky 

 a adaptéry, které lze používat po doložení revize. 

-Přemisťovat inventář DM bez vědomí vychovatele. Polepování stěn a nábytku není dovoleno, každé poškození 

  zařízení či inventáře hradí viník. 

-Vyhazovat odpadky nebo jiné předměty z oken, vysypávat odpadkové koše jinam než je určeno. 

-Navštěvovat cizí pokoje a patra DM. Zamykat se na pokoji. 

-Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání snižující lidskou důstojnost, 

  včetně kyberšikany, a poškozující zdraví. Je nepřípustné tyto jevy tolerovat vůči jiným i své osobě. 

-Chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy. 

-Během vycházek je zakázáno používat motorová vozidla a opouštět katastr města. 

-Odnášet kuchyňské nádobí a náčiní z kuchyňky na pokoje. 

-Nechávat v lednicích přes víkend kazící se potraviny. Přechovávat kazící se potraviny v pokoji. 

-Koupat se v místech, kde není plavčík nebo pedagogický dozor a vstupovat na zamrzlé vodní plochy.  

-Poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob. Krádež se trestá okamžitým ukončením pobytu v domově 

  mládeže. 

 

 

7.VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ - § 31 ZÁK. Č. 561/2004 SB. 
1. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity  
   a mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala:  

   - ústní pochvala vychovatele 

   - ústní pochvala ředitelky  SPŠ 

   - písemná pochvala ředitele SPŠ 
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   - jiné ocenění včetně věcné odměny ředitelky SPŠ  

          

2. Pokud žák porušuje řád DM, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných opatření: 

  - napomenutí vychovatele  

  - důtka vychovatele 

  - důtka ředitelky školy  

  - podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku 

  - vyloučení z DM  

 

3. Výchovná opatření uvedená pod bodem 2, mimo napomenutí vychovatele, se písemně oznamují zákonným 

    zástupcům žáka. V případě rozhodnutí ve správním řízení s právním důsledkem, může být nařízeno ústní 

    projednání. 

 

Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují za závažné zaviněné 

porušení vnitřního řádu. 

 

8. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM DOMOVA MLÁDEŽE 

-Udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, ve svém pokoji a společných prostorách DM. 

-Šetřit zařízení a vybavení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami. 

-Okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a na inventáři.  

-Je zakázáno zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu, včetně manipulace s hasicími přístroji a otevřeným ohněm. 

-Lze používat vlastní elektrické přístroje pouze s revizí dle ČSN 33 1610. – viz příloha č. 3 

-Je zakázáno přemisťovat inventář DM bez vědomí vychovatele. Polepování stěn a nábytku není dovoleno.  

-Je zakázáno poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob, každé poškození zařízení či inventáře hradí viník. 

-Je zakázáno odnášet kuchyňské nádobí a náčiní z kuchyňky na pokoje. 

Úklid: 

Ubytovaní žáci si udržují pořádek se svých věcech, v pokoji i ve společných prostorách. Pravidelně vynášejí 

odpadkový koš. 

Jednou týdně je prováděn úklid dezinfekčními prostředky, který zajišťuje uklizečka. 

Kontrolu úklidu provádí vychovatel a pro motivaci žáků je zavedeno hodnocení: 

 uklizeno bez závad,- uklizeno s menšími závadami, - neuklizeno. 

Výsledky jsou zveřejněny na nástěnce s uvedením zjištěných závad. 

S výsledky hodnocení se denně po příchodu na DM žáci seznámí a neprodleně odstraní uvedené závady. 

Pracovní hotovost: 

Zabezpečuje úklid společných prostor DM v průběhu celého týdne podle pokynů vychovatele. Provádí: 

každý den úklid přízemí budovy a vynesení odpadkových košů vždy před večerkou a ráno před odchodem do školy. 

Vždy ve čtvrtek nebo v den před odjezdem z DM k rodinám, úklid autobusové zastávky ve Světcích a okolí DM. 

Dále jsou při generálním úklidu určovány služby pro úklid dalších společných prostor, sálu, kluboven, posilovny.

  

9. ŘÁD SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, STUDOVNY, POSILOVNY A IZOLACE 

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 

-Může ji používat každý žák ke studiu, společenským hrám, ohlášeným a povoleným návštěvám. 

Musí být dodrženy tyto zásady: vstupovat do klubovny pouze v přezůvkách, na klubovnu je zakázáno nosit jídlo 

a pití. Při odchodu z klubovny uvést inventář do původního stavu, zkontrolovat uzavření oken.  

STUDOVNA: 

-Při studiu zachovávat klid a nerušit ostatní. Je zakázáno sedat na stoly, radiátory a do oken. 

IZOLACE: 

-Pobyt na izolačním pokoji nařídí vychovatel v případě, že žák není schopen odjet k léčení domů 

-Žák umístěný na izolaci musí dostat své ložní prádlo a musí být zachovány veškeré hygienické podmínky 

-Pro žáky umístěné na izolaci platí vnitřní řád DM s tím, že z izolačního pokoje mají zakázáno vycházet. 

-Na izolačním pokoji jsou žáci vybaveni vlastními toaletními potřebami, mají u sebe pomůcky k učení, případně 

  knihy pro zábavnou četbu apod.  

-Žáci umístění na izolaci jsou povinni podřídit se kontrolám vychovatele a požívat předepsané léky. 



VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE – SPŠ, TACHOV, SVĚTCE 1 

 7 

 

POSILOVNA 

-Mohou ji žáci používat pouze se souhlasem vychovatele a při dodržení následujících podmínek: 

-cvičit v posilovně smí vždy nejméně dva žáci, při cvičení musí být zajištěna absolutní bezpečnost. 
-po ukončení cvičení uloží žáci nářadí na své místo, o ukončení činnosti informují vychovatele. 
 

10. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI DM 

-Vystupovat zdvořile, ukázněně a respektovat názor a mínění kolektivu i jednotlivce, zachovávat pravidla 

 společného soužití. 

-Dodržovat zásady slušného chování a společenských pravidel v DM i mimo něj. 

-Neprojevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání snižující lidskou 

  důstojnost, včetně kyberšikany, a poškozující zdraví. Je nepřípustné tyto jevy tolerovat vůči jiným i své osobě. 

-Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují za závažné zaviněné 

 porušení vnitřního řádu. – viz výchovná opatření. 

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Vnitřní řád domova mládeže je uložen u ředitelky školy, u ZŘ TV, hospodářky a vždy je k dispozici v domově 

mládeže. Je zveřejněn na přístupném místě, včetně webových stránek školy. 

Po zahájení provozu domova mládeže na začátku nového školního roku jsou s Vnitřním řádem DM seznámeni 

ubytovaní žáci. Pokud se žáci ubytovávají na DM i v průběhu školního roku, jsou vždy s VŘ DM seznámeni. 

O vydání a obsahu VŘ DM jsou informováni zákonní zástupci žáků. 

 

Změny VŘ DM budou prováděny formou číslovaných doplňků. 

Kontrolou dodržování tohoto předpisu je pověřen zástupce ředitelky pro teoretické vyučování. 

Uložení předpisu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 

 

Ruší se Vnitřní řád DM z 1. 9. 2006. 

 

 

Vnitřní řád domova mládeže byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 29. 8. 2014. 

 

Vnitřní řád DM by projednán a schválen školskou radou dne 15. 10. 2014. 

 

Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Hrčková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE – SPŠ, TACHOV, SVĚTCE 1 

 8 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

 

 

 

 
ZÁLOHA NA ÚHRADU ŠKOD VZNIKLÝCH NA MAJETKU DM 

 

 

I. 

Pro ochranu majetku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 je stanovena výše zálohy na úhradu škod 

vzniklých na majetku DM úmyslným zaviněním žáka. 

 

II. 

Záloha je splatná nejpozději do 10. 9. školního roku do pokladny školy. Pokud nebude 

záloha včas uhrazena, bude ubytování ukončeno. 

 

 

III. 

Po ukončení školního roku nebo při ukončení ubytování v DM, bude záloha vyúčtována. 

 

 

IV. 

Výše zálohy je stanovena na 400,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

V Tachově, Světcích 1. 9. 2014    

 

 

 

Mgr. Jana Hrčková 

 ředitelka školy 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 
 

 
POUŽÍVÁNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ NA POKOJÍCH DM 

 

 

I. 

Je zakázáno používání tepelných spotřebičů – vařiče, varné konvice, přímotopy apod. 

 

 

II. 

Soukromé elektrospotřebiče na pokojích lze použít pouze po provedení jejich revize 

doložené revizní zprávou podle ČSN 33 1610. 

Revizi zajistí na vlastní náklady žadatel o povolení používat spotřebič. 

Jsou povoleny například holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, nabíječky baterií a mobilních telefonů, 

adaptéry k PC a PC. 

 

O povolení spotřebičů rozhoduje vychovatel. 

 

 

 

 

V Tachově, Světcích 1. 9. 2014.  

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Hrčková 

 ředitelka školy 


