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Úvod 

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům SOŠ a SOU řemesel 

a žákům  

dalších kutnohorských středních škol výchovně vzdělávací činnost navazující na 

výchovně   

vzdělávací činnost střední školy, ubytování a stravování. Domov mládeže (dále jen 

DM) vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových 

činností. 

 

Provoz DM 

± DM je v provozu během školního roku vyjma prázdnin, víkendů a svátků  

± provoz DM začíná v neděli od 18:00 hodin a končí v pátek ve 14:00 hodin 

± žáci ubytovaní v DM se v něm celodenně stravují (výjimky povoluje ředitel 

školy) 

± úhrada za stravování se provádí zálohově vždy na počátku měsíce hotově 

nebo převodem na účet, ubytování je možné uhradit nejpozději do 30. dne 

předcházejícího měsíci hotově nebo převodem na účet školy  

± provoz DM se řídí „Denním programem”, se kterým jsou žáci seznámeni v den 

nástupu  

± ředitel školy může dle provozních podmínek přerušit provoz DM ve dnech, kdy 

se nevyučuje a v období školních prázdnin 

± činnost a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č.108/2005 Sb., v platném 

znění o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a zákonem 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, v platném znění 

± v rámci doplňkové činnosti nabízí DM ubytování ve dnech, kdy to dovoluje 

ubytovací  kapacita DM. 

 

Umisťování a ukončení ubytování žáka v DM 

Přijetí do DM není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. O umístění žáka 

do DM rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím ke vzdálenosti místa jeho 

bydliště, k dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním 

poměrům a zdravotnímu stavu. Při nástupu do DM předloží žáci "Potvrzení o 

zdravotním stavu" podepsané zákonným zástupcem, které je součástí 

“Oznámení o přijetí do domova mládeže”.  

 

Žákovi může být v DM ukončen pobyt dle Vyhlášky č.108/2005 Sb. 

± požádá-li o to písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák 

±  neuhradí-li opakovaně v daném termínu úplatu za ubytování nebo úplatu za 

školní stravování a  nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady 

± žák přestal být žákem školy 

± žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání 

± žák byl vyloučen z domova mládeže.     

    Ukončení pobytu v DM je prováděno vždy se souhlasem ředitele školy. 

 



 

Práva ubytovaných žáků 

± používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškerá zařízení DM 

určená žákům (klubovny, sportoviště, odpočinkové plochy, posilovnu, čajovou 

kuchyňku atd.) 

±  podílet se na organizaci života žáků DM a účastnit se akcí pořádaných DM a 

jeho žákovskou samosprávou 

± požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla v daném termínu 

± podávat připomínky ke všem otázkám života DM zástupci ředitele pro výchovu 

mimo vyučování, vychovateli nebo žákovské samosprávě 

± odjíždět z DM i v průběhu týdne, avšak pouze s písemným souhlasem rodičů 

nebo zákonného zástupce (odjezdy se zapisují do vycházkové knížky, kterou 

rodiče podepisují) 

± požádat vychovatele kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky (se způsobem 

udělování vycházek budou žáci seznámeni vychovatelem příslušné výchovné 

skupiny)     

± být volen do žákovské samosprávy 

± vzájemně se navštěvovat na klubovnách a v místnostech určených pro 

zájmovou činnost (na pokojích jen se souhlasem vychovatele) 

± přijímat cizí návštěvy pouze ve vstupním vestibulu školy mimo dobu určenou 

ke studiu /případné výjimky povoluje službu konající vychovatel/  

± se souhlasem vedení DM, spolubydlících a za stanovených podmínek užívat 

vlastní spotřebiče (TV, PC, tablety, přehrávače DVD atd.) 

± právo na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., 

v platném znění. 

 

Povinnosti ubytovaných žáků 

± dodržovat vnitřní řád a řídit se vydanými směrnicemi a 

±  pokyny zaměstnanců DM 

± svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu 

± dodržovat základní hygienické návyky, udržovat čistotu a pořádek v osobních 

věcech, na pokojích a ve společných prostorách domova mládeže a jeho 

okolí. Denně před odchodem na praktický výcvik a na výuku uklízet pokoj 

± dodržovat protipožární předpisy a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví 

± dodržovat zásady slušného chování, ctít svobodu a práva druhých, dodržovat 

klid v době samostudia, ctít soukromí, mít úctu ke svým spolužákům, 

zaměstnancům, pedagogům 

± šetřit el. energií, vodou a neničit zařízení DM, ani soukromý majetek dalších 

ubytovaných 

± chránit osobní majetek i majetek spolubydlících řádným uzamykáním skříně i 

pokoje 

± neprodleně ohlásit vychovateli závady nebo poškození zjištěné na vnitřním 

vybavení i ztráty či poškození osobních věcí 

± přezouvat se v šatnách ve vstupním vestibulu, chodit čistě a přiměřeně 

oblečen ve všech prostorách DM 

± potraviny podléhající zkáze ukládat do lednice a vyklízet je vždy před 

odjezdem z DM  



 

± vyvarovat se projevů šikanování, vandalismu, brutality a veřejné propagaci 

extremismu 

± návštěvu na cizím pokoji hlásit předem vychovateli 

± svědomitě vykonávat služby dle rozpisu a pokynů vychovatele 

± neprodleně oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění 

± přicházet do DM včas a střízlivý /v neděli nejpozději do 21:00 hodin, ve všední 

dny pak dle délky osobního volna zapsaného ve vycházkové knížce/ 

± nepřinášet do DM cenné věci a vyšší částky peněz /finanční hotovost nad 

100,-Kč doporučujeme ukládat do trezorku na vychovatelně/ 

± známou nepřítomnost v DM hlásit nejméně 24 hodin před odjezdem, odhlásit 

včas stravu na objednávkovém terminálu 

± třídit odpad a ukládat ho do barevně označených kontejnerů a pytlů. 

  

Práva zákonného zástupce žáka  

- právo na informaci o průběhu a výsledcích mimoškolní výchovy 

- po dohodě s vychovatelem žáka upravit svému dítěti podmínky pobytu 

v domově mládeže (požadavky přesahující rámec tohoto vnitřního řádu 

podávají rodiče písemně a vyřizuje je zástupce ředitele pro mimoškolní 

výchovu. 

 

Povinnosti zákonného zástupce žáka 

- zajistit, aby žák řádně docházel do domova mládeže 

- informovat DM o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho 

ubytování 

- oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny 

bydliště, doručovací adresy, tel. čísla a další údaje podstatné pro průběh 

výchovy 

- oznamovat důvody nepřítomnosti žáka v DM, a to nejpozději do 24 hodin od 

předpokládaného příjezdu žáka do DM 

- na vyzvání vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se pobytu žáka v DM 

- zákonní zástupci nezletilých i zletilých žáků jsou povinni uhradit škody 

způsobené ubytovaným žákem  a dále pak náklady na ubytování v předem 

stanoveném termínu. 

 

 

Žákům není dovoleno 

± svévolně poškozovat zařízení DM, zasahovat do elektroinstalace na pokojích, 

klubovnách a chodbách DM, používat nepovolené elektrospotřebiče /spirálové 

vařiče, teplovzdušné ohřívače, žehličky atd./ 

± vstupovat do DM pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních 

látek, užívat a přechovávat návykové látky a jiné omamné a zdraví škodlivé 

látky, kouřit v DM a celém areálu školy (vč. elektronických cigaret). Tento 

zákaz platí i při činnostech organizovaných DM a při akcích, kde žáci vystupují 

a jednají jeho jménem 



 

± jakýmkoliv způsobem tělesně nebo duševně ubližovat jiným osobám nebo je 

ponižovat 

± přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi 

a výbušninami 

± vstupovat do prostoru vymezeného žákům opačného pohlaví 

± přemisťovat inventář pokoje bez souhlasu vychovatele, plakáty a jinou 

výzdobu vyvěšovat pouze na místa k tomu určená a po dohodě 

s vychovatelem 

± opouštět DM bez oznámení službu konajícímu vychovateli 

± provozovat veškerou činnost, která by mohla ohrozit zdraví jejich i jiných osob 

(vstupovat na střechu, vyklánět se z oken, vyhazovat odpadky z oken, 

zapalovat svíčky či rozdělávat oheň) 

± přechovávat v DM zvířata 

± porušovat další nařízení, pokyny a interní směrnice vyhlašované v průběhu 

školního roku.   

±  

    Porušením těchto opatření se ubytovaný žák dopouští závažného přestupku proti   

    vnitřnímu řádu DM. 

    Úhrada za ubytování v domově mládeže se provádí v souladu s Příkazem ředitele  

    ze dne 1. 5. 2013.   

    Pro posílení účinnosti vnitřního řádu jsou využívána  

    výchovná opatření, která vymezuje Vyhláška č.108/2005 Sb. 

  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 1 
 

 
Program dne v domově mládeže   od   do   
Budíček      6:45 hod 
Osobní hygiena 6:45    
Snídaně, úklid jídelny 6:30    7:15  
Úklid pokojů, vynesení odpadků 7:00    7:30  
Příprava na vyučování 7:30    7:40  
Odchod do školy 7:40    7:45  
Školní výuka (1.- 5. vyuč. hod.) 8:00    12:20  
Oběd                                                    11:00    13:30  
Školní výuka (6.- 9.vyuč.hodina)         12:25    15:20  
Odpočinková, zájmová, sportovní, kulturní a společensky prospěšná činnost, osobní 
volno (dle příchodu ze školy a praxe) 12:25     17:30  
Večeře, úklid jídelny                           17:30    18:00 
Večerní program                                  18:00    20:30  
Doba vzájemné tolerance (samostudium) 20:30    21:30  
Osobní hygiena, příprava na večerku        21:30   22:00  
Večerka (o případném prodloužení rozhodne vychovatel noční služby)  

              22:00 hod.  
Noční klid                                             22:00    6:45  
 
 


