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Základní ustanovení
Domov mládeže, (dále jen DM) je školské zařízení – poskytuje žákům středních škol a studentům
vyšších odborných škol (dále jen žáci) ubytování a výchovně vzdělávací činnost, která navazuje na
výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům stravování. Vede žáky
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, nabízí zlepšování sociálních
dovedností prostřednictvím programů sociální prevence, posílení správné orientace a postoje k sociálně
patologickým jevům, environmentální postoj k životu.
Tento Vnitřní řád vychází z §30 zákona č.561/2004 Sb., (Školský zákon), vyhlášky č.108/2005 Sb., o
školských výchovných a ubytovacích zařízeních a vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Přijetí do DM
Žáci jsou do DM přijímáni na základě podané řádně vyplněné přihlášky, která musí být podepsána
zákonnými zástupci. (U prvních ročníků a žáků, kteří se na DM hlásí nově po proběhnutí přijímacího
řízení, u vyšších ročníků nejpozději do 25. 5. běžného roku), v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., O
ubytovacích zařízeních, v aktuálním znění.
O umístění nebo neumístění vyrozumí ředitel školy zákonné zástupce nebo žáka, pokud je zletilý, do 15
dnů od termínu, stanoveného pro podání přihlášky. Umístění do domova platí pro ubytované žáky v DM
pro bezprostředně následující rok.
Organizace výchovných skupin
Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin, zpravidla podle ročníků, do počtu max. 30 ubytovaných.
Každá výchovná skupina je svěřena skupinovému nebo zastupujícímu vychovateli.
Úhrada ubytování
Ubytovaným žákům se poskytuje ubytování v pokoji I. kategorie za poplatek stanovený vnitřní
směrnicí.
Všeobecná ustanovení
Objekt DM slouží k ubytování žáků a jejich zájmové činnosti v době mimo vyučování. Je přístupný
pouze ubytovaným žákům, jejich rodičům a pracovníkům SPŠ, SOŠ a SOU. Cizím osobám je vstup do
prostor DM zakázán.
Provoz DM je nepřetržitý od neděle 17.00 hodin do pátku 14.00 hodin.
Všichni ubytovaní žáci mají možnost se celodenně stravovat. Náklady spojené se stravováním a
ubytováním si hradí žáci individuálně.
Do tělocvičny je povolen vstup jen za přítomnosti vychovatele. Oblečení a obuv musí odpovídat
vykonávané činnosti. Dále viz provozní řád tělocvičny. Do posilovny je povolen vstup žákům pouze
s písemným souhlasem vychovatele, který předloží na vrátnici a minimálním počtu dvou osob a dále se
řídí provozním řádem posilovny.
V DM se žáci řídí tímto Vnitřním řádem, všeobecnými hygienickými a společenskými pravidly.
Seznámeni jsou na první schůzce výchovné skupiny, nebo ihned po nástupu na ubytování a pak ve
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druhém pololetí. Tuto skutečnost stvrdí žák svým podpisem. Výskyt infekční choroby je žák povinen
ohlásit vychovateli, který zabezpečí další postup.
Práva a povinnosti ubytovaných žáků

Práva ubytovaných žáků
-

používat přidělený pokoj s příslušenstvím,
užívat veškerý inventář a zařízení, které je určeno žákům,
zúčastňovat se s vědomím vychovatele zájmové činnosti, rovněž i mimo DM,
spolupodílet se na organizaci zájmové činnosti DM,
rozhodovat o vlastním zapojení do zájmové činnosti,
žádat vychovatele o informace o akcích a zájmové činnosti,
využívat individuální vycházky ve stanoveném rozsahu,
uchovávat potraviny v lednicích, umístěných na každém patře v kuchyňce,
právo na klid v době studijního klidu a po večerce,
vyzdobit si individuálně pokoj po dohodě se skupinovým vychovatelem,
požádat skupinového vychovatele o udělení mimořádné vycházky kterýkoli den v týdnu,
(skupinový vychovatel přihlíží k věku žáka, jeho chování a studijním výsledkům),
na dny pracovního klidu odjíždět k rodičům či zákonným zástupcům,
odjíždět z DM i v průběhu týdne, žáci do 18 let pouze se souhlasem rodičů či zákonných zástupců,
o poskytnutí první pomoci a případné přivolání lékařské pomoci,
požadovat výměnu ložního prádla 1x za 14 dní, v případně nutnosti i dříve,
přijímat návštěvy rodičů nebo zákonných zástupců na pokoji, (návštěva se hlásí na vrátnici a u
skupinového vychovatele),
dostávat poštovní doporučené zásilky.
Povinnosti ubytovaných žáků

-

dodržovat ustanovení Vnitřního řádu a řídit se pokyny vychovatelů,
hradit ubytování dle platné vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a příkazu ředitele,
udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, pokoje a zařízení DM,
šetřit inventář DM, vodou, topením a el. energií,
nahradit škody úmyslně způsobené na zařízení DM,
účastnit se úklidu a drobných prací v prostorách DM a jeho okolí,
při odchodu z pokoje zkontrolovat uzavření oken, vody, vypnutí elektrospotřebičů, uzamčení pokoje,
v týdnu je povoleno mít otevřenou ventilaci,
oznámit do 3 pracovních dnů změnu adresy rodičů nebo zákonných zástupců, včetně změny telefonního
čísla,
účastnit se poučení a instruktáže všeobecné bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochraně,
provést řádnou registraci povoleného elektrospotřebiče,
vypnout akustické přístroje ve 22.00 hodin,
omlouvat včas svou nepřítomnost v DM: nezletilý žák prostřednictvím zákonných zástupců, zletilý žák
sám, případně prostřednictvím zákonných zástupců,
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-

neprodleně oznámit případnou změnu zdravotního stavu vychovateli nebo pracovníku na noční službě,
případně, jinému pedagogickému pracovníku školy.
Ubytovaný žák nesmí

-

-

bez souhlasu vychovatele se přestěhovat na jiný pokoj a přemisťovat inventář v DM,
zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu,
přechovávat nebezpečné látky, všechny typy střelných zbraní a nábojů do nich, bojové zbraně, atp.,
využívat spolužáků k osobním posluhám, dopouštět se zastrašování, vydírání nebo jiného nátlaku na
spolubydlící žáky,
opustit DM bez vědomí vychovatele,
lepit plakáty, samolepky, atp. po nábytku a zdech,
žákům v DM je přísně zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret, sebepoškozování, pití
alkoholických nápojů, přicházet do DM v podnapilém stavu, vnášet a přechovávat alkohol. a omamné a
psychotropní látky, jakéhokoliv druhu a typu. (Vychovatel může žáka testovat pomocí dechové zkoušky
na požití alkoholu, viz písemný souhlas. V případě nezpůsobilosti pobytu ve školském zařízení, výše
uvedeného typu a druhu, bude žák předán rodičům, zákonným zástupcům, zdravotnickému zařízení a v
mimořádně závažných případech, kdy by byl nebezpečný pro sebe a okolí, Policii ČR. DM se řídí
ustanovením zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, s platností
od 1. 9. 2017, v aktuálním znění.
(DM má dle metodického pokynu MŠMT vždy oznamovací povinnost rodičům nebo zákonným
zástupcům a v případě opakování porušení, má DM ohlašovací povinnost sociálně-právnímu
orgánu),
vodit, nosit a přechovávat zvířata v DM.
Ve vnitřních prostorách DM není povoleno přechovávat motocykly, kola a pohybovat se na
kolečkových bruslích.
Žák nesmí provozovat kyberšikanu, tzn., že nesmí fotit a natáčet jiné osoby bez jejich souhlasu.
Zabezpečení věcí žáků
Každý žák je povinen si zabezpečit své osobní věci proti krádeži. Na pokojích jsou k dispozici
uzamykatelné skříňky, od kterých žák obdrží bezplatně u vychovatele klíč spolu s klíčem od pokoje.
Za ztrátu klíče od pokoje žák uhradí vzniklou škodu.
Před ubytováním cizích osob je povinností každého žáka veškeré své osobní věci uzavřít do
uzamykatelné skříně. Pokud je věc dražší, má možnost požádat vychovatele, aby si je mohl uložit na
bezpečnější místo, nebo si žák věci odveze domů. Žák svleče lůžkoviny a uloží je do skříně. Týká se i
osobních věcí žáků, které jsou uloženy v umývárnách a v botnících.
Vlastní PC nebo televize žáků není nezbytně nutnou pomůckou pro pobyt v DM. Proto nese sám žák,
resp. jeho rodiče nebo zákonný zástupce plnou odpovědnost za jejich ztrátu, poškození, či uvedená věc
v majetku žáků způsobí DM hmotnou či jinou újmu. DM může v závažných případech požadovat po
žákovi a jeho rodičích nebo zákonných zástupcích náhradu škody. Nošení cenných věcí na DM je
rizikové chování a může vést k jejich odcizení. Věci, které bezprostředně nesouvisí s ubytováním
nebo výukou, nemají žáci na DM nosit!
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Postup žáků v případě škody
-

-

krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se DM o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost
hlásit v případě škody na jeho majetku orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému
žákovi, kterému vznikla škoda, aby se ve spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci na tyto orgány
obrátil,
žák neprodleně po zjištění oznámí vzniklou škodu vychovateli,
Při vzniku jakékoli škody je vždy pořízen zápis a výsledek vzájemného vypořádání.
Žáci jsou povinni chránit společný i soukromý majetek. Veškeré úmyslně způsobené škody jsou
předepisovány žákům k úhradě.
Ubytování
1) Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku. Pak je žák povinen vyplnit a předložit
na každý další školní rok novou přihlášku.
2) Provoz domova se přerušuje ve dnech, kdy se nevyučuje a v období školních prázdnin.
3) V odůvodněných případech může ředitel školy určit provoz DM i ve dnech, kdy se nevyučuje.
4) Úhrada za ubytování se snižuje podle§5 odst. 4 vyhl. č. 108/2005 Sb., při zkráceném pobytu
z důvodu organizace školního roku ve škole, za prázdniny a dny ředitelského volna. Důvod pro
snížení platby musí být žákem z jiné školy doložen písemným potvrzením školy, mimo školních
prázdnin.
5) Vyúčtování úplaty za ubytování se provádí v souladu s příkazem ředitele.
6) Výdej stravy u ubytovaného žáka naší školy je realizován prostřednictvím čipu, který slouží
zároveň i k prokazování žáků při vstupu do prostor školy a DM. Čip je vydáván za zálohový
poplatek ve výši 120,-- Kč, pokud ho žák ztratí, uhradí poplatek ve výši 120,-- Kč. Při ukončení
studia je čip žákem vrácen a žákovi je vrácena záloha ve výši 120,-- Kč.
Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou udělována v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. Přestupky žáků řeší
skupinový vychovatel, v případě vážných kázeňských přestupků ve spolupráci s vedoucím
vychovatelem.
Vzorné chování
Za vzorné chování a příkladné plnění povinností nebo významný projev aktivity, případně statečný čin,
může být žákovi udělena:
a) individuální pochvala vychovatele zaslaná zákonným zástupcům,
b) písemná pochvala vychovatele
c) písemná pochvala ředitele školy zaslaná zákonným zástupcům,
d) pochvala ředitele školy s udělením odměn.
Výchovná opatření
Proviní-li se žák proti Vnitřnímu řádu DM, lze mu podle závažnosti provinění uložit některé z těchto
výchovných opatření:
a) napomenutí vyslovené vychovatelem,
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b) napomenutí vychovatele písemně zaslané zákonným zástupcům,
c) podmínečné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou nejdéle do konce školního roku.
(Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností
stanovených tímto Vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
d) Ukončení ubytování v DM.
e) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského
zařízení a úmyslné uvedení vychovatele v omyl ve zvláště odůvodněných případech se vždy
považují za závažné zaviněné porušení. O podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka
rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, s výjimkou
případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin).
f) Žák přestává být ubytovaným na DM dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o
vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
Ukončení ubytování na DM
Během školního roku ukončí ředitel školy žákům umístění v DM, pokud:
a) o to požádá písemně zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je zletilý,
b) ubytovaný přestal být žákem školy, kterou navštěvuje,
c) žákovi bylo povoleno přerušení studia,
d) při porušování VŘ:
- při soustavném porušování pravidel života DM uvedených ve VŘ, Režimu dne a bezpečnostních
opatřeních, při vážném narušení kolektivního soužití v DM, (šikanování, krádeže, ohrožování
zdraví spolubydlících, šíření omamných látek – drog a dalších, požívání alkoholu, apod.)
- z vážných organizačních důvodů – zrušení DM.
Podle vyhl. č.108/2005 Sb., §4 odst. 5 písm. b) ukončí ředitel školy žákovi umístění v DM, pokud
zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování ve
stanoveném termínu a nedohodl s vedoucím vychovatelem jiný termín.
Ukončení ubytování žáků na DM se uskuteční na základě písemného potvrzení rodičů nebo
zákonných zástupců, tzv. výstupní lístek.
V souladu s vyhl. č. 108/2005 Sb. §4 odst. 5 písm. b) ukončí ředitel školy žáku ubytování, pokud
zákonný zástupce žáka opakovaně neuhradil úplatu za ubytování ve stanoveném termínu vždy do
15. běžného měsíce a nedohodl s vedoucím vychovatelem jiný termín úhrady.
Výchovná opatření podle odstavce 2 písmena b) až d) se písemně oznamují zákonnému zástupci
žáka, organizaci, pro kterou se žák připravuje, jiné právnické nebo fyzické osobě, na jejíž náklady
se žák připravuje, podle potřeby škole a trenérům.
Výchovně-vzdělávací činnost
Stanovení Časového rozvrhu vychází z:
- vzdělávacího programu DM,
- školních vzdělávacích programů jednotlivých škol, resp. z učebních plánů a osnov,
- rozvrhů hodin tříd,
- účelových zařízení (jídelna, kulturní a sportovní zařízení, apod.).
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Režim dne
Výdej stravy:
snídaně 6.00 - 8.00
oběd
11.30-13.45
večeře

18.00-19.00

Odpolední činnost pro ubytované žáky
-

do 15.30 osobní volno a zájmová činnost pro žáky,
v 15.30 se provádí kontrola přítomnosti a seznámení s programem dne, schůzky VS,
od 16.00 – 17.30 studijní klid, příprava na vyučování, samostudium, zájmový útvar doučování (v
této době musí být na patře zachován klid),
17.45 – 19.00 večeře, osobní volno,
19.00 – 21.30 zájmová činnost, sledování TV, využívání kuchyňky,
20.00 – 20.45 studijní klid pro sportovce,
do 21.00 návštěvy na jiných patrech, v rámci VS je návštěva ještě povolena,
21.30 – 22.00 osobní hygiena, příprava na večerku,
22.00 večerka, vypnutí akustických přístrojů, lze pouze do sluchátek,
22.00 – nejpozději do 23.30 na základě povolení vychovatele studium, sledování TV. V případě
rušení ostatních spolubydlících bude rušiteli vychovatelem odejmut akustický přístroj, příp.
notebook a uschován.

Zájmová činnost
Žáci mají možnost přihlásit se do zájmového útvaru v DM nebo se souhlasem rodičů i v jiném zařízení.
Pracují v nich pod vedením výchovných pracovníků. Ke společnému trávení volného času mohou
využívat zařízení kluboven TV, videa, stolní hry, knihovnu. Dále pak mohou využívat posilovnu a
tělocvičnu, jejich provoz se řídí příslušnými provozními řády.
Příchod žáků z vycházek
Žák má možnost využít individuální vycházku, s návratem nejpozději:
žák 1. ročník
do 20.00 hodin

žák 2. ročník
do 21.00 hodin

starší žák
do 21.00 hodin

Vychovatel může žákovi prodloužit individuálně vycházku vzhledem k specifičnosti a charakteru
důvodu prodloužení.
Rovněž může vychovatel žákovi vycházku omezit nebo i zakázat a to z důvodu např.: špatného
prospěchu, nevhodného chování a vystupování, nedodržování hygienických zásad a za pozdní
návraty z povolených vycházek, za porušování Vnitřního řádu DM.
Hygienické zásady
V souladu s vyhl. č. 108/2001 Sb., MZ ze dne 9. března 2001 v aktuálním znění, o hygienických
požadavcích ve školských zařízeních:
a) Pro zabezpečení zdravého hygienicky nezávadného prostředí v DM je nutné respektovat směrnice
MZ ČR.
8

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie
Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové

b)

c)
d)
e)
f)
g)

Žák je povinen vlastnit hygienické prostředky a plnit požadavky základní hygieny. Osobní věci,
prádlo, oblečení a obuv je povinen udržovat v čistotě a mít řádně uložené ve vyhrazených
prostorech. Žák je povinen vždy při vstupu na pokoj se přezout u botníku, který je umístěn
uvnitř pokoje ihned za dveřmi!!!
Denně před odchodem do školy nebo odborný výcvik si žák uklízí své osobní věci, pokoj, jeho
příslušenství a zastýlá lůžkoviny.
K pobytu v DM se používá vlastní obuv.
Ložní prádlo se mění jednou za 14 dní.
Podle pokynů stanovených vychovatelem žák provádí úklid kolem DM. Vždy po týdnu se střídají
jednotlivé VS na DM.
Ke sportovní činnosti se používá vhodné sportovní oblečení.

Odjezd žáků z DM
a) Žáci opouští DM každý pátek nejdéle do 14.00 hodin.
b) Mimo pátečního odjezdu může žák požádat o odjezd i v pracovní dny, po předložení žádosti o
uvolnění podepsané zákonným zástupcem, po telefonické konzultaci vychovatele se zákonným
zástupcem a to i tehdy, odjíždí-li žák z důvodu nemoci. U zletilých žáků se postupuje analogicky
při podezření na neoprávněný odjezd. Jinak se zletilý žák omlouvá sám.
Zásady všeobecné bezpečnosti
a) Neohrožovat zdraví vlastní ani spolubydlících.
b) Nevyhazovat odpadky, předměty, nesušit prádlo, neuskladňovat potraviny, nevylévat tekutiny,
nevylézat a ani se nevyklánět z oken a ani tolerovat při lezení z oken jiné.
c) Sportovní činnost provádět v prostorech k tomu určených. Při sportovní činnosti používat
vhodnou sportovní výstroj, výzbroj a ochranné pomůcky.
d) Každý úraz neprodleně hlásit vychovateli.
e) Dodržovat provozní řády kuchyněk, kluboven, tělocvičny, posilovny a dalších upřesňujících
bezpečnostních pokynů.
f) Dodržovat platné bezpečnostní předpisy, se kterými je žák na začátku ubytování seznámen.
Závěrečná ustanovení
Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem Znalost VŘ je povinností každého žáka, a ten je povinen se
jím řídit. Neznalost Vnitřního řádu v žádném případě žáka neomlouvá.
Žák stvrzuje svým podpisem po seznámení se s ustanoveními VŘ DM a o jeho dodržování na zvláštním
formuláři, který je jeho nedílnou součástí.

Zpracoval:
Mgr. František Štěpán
vedoucí vychovatel DM

Mgr. Miroslav Tobyška
ředitel školy
9

