
Vnitřní řád domova mládeže 

              při Střední škole oděvní a služeb Vizovice 

 

Domov mládeže je součástí Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Vnitřní řád DM 

navazuje na školní řád,  který  je zpracován v souladu s § 28 odst. 1, písm.g ) a  § 30 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) ve znění souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a metodických pokynů MŠMT a 

obsahuje zejména: 

 práva a povinnosti ubytovaných  

 výchovná opatření 

 režim dne 

 způsob stravování v DM 

Práva a povinnosti ubytovaných : 

 

 Ubytovaní  mají  právo : 

a) na vzdělávání a školské služby 

b) na informace o výsledcích svého vzdělávání a chování 

c) na vlastní vyjádření ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání a 

výchovy  (Vyjádřením žáků musí být věnována náležitá pozornost. Jestliže se žák domnívá, že 

pokyn pedagogického pracovníka  je v rozporu se zásadami Řádu DM nebo překračuje pravomoc 

pracovníka školy, má právo si stěžovat u zástupce ředitele pro DM (dále jen ZŘ), případně u 

ředitelky školy 

d) nezletilý i zletilý žák, který je ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo denně 

odebrat (dle vyhl.107 / 2005 sb. § 4 ods.6 písm.b ) hlavní a doplňková jídla (hlavním jídlem se 

rozumí oběd a večeře, doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře) 

e) na zajištění potřebné lékařské péče a první pomoc při úrazu a informování zákonného zástupce   

       žáka 

f)  používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení a vybavení určené 

ubytovaným 

g) prostřednictvím samosprávy DM se podílet na organizaci kulturní, sportovní a společenské 

činnosti a aktivně se podílet na životě v domově mládeže 

h)  zúčastňovat se zájmové činnosti, kulturních, sportovních a výchovných akcí pořádaných 

domovem mládeže 

ch)  požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla (2x / měsíc) 

i)  používat se souhlasem ZŘ a spolubydlících vlastní počítač, radiopřijímač, fén, holící strojek aj. 

(za měsíční poplatek ), a to mimo studijní dobu a mimo noční klid  

j) navštěvovat tělocvičnu bez pedagogického dozoru pouze v případě, že žák nepoužívá žádné 

tělocvičné nářadí 

k) navštěvovat posilovnu bez pedagogického dozoru – pouze 18-ti letí za předpokladu, že budou 

chodit vždy  ve dvojicích a budou předem proškoleni zodpovědným pracovníkem 

l) využívat počítače a tiskárnu v přípravě ke studiu 

m) zdarma využívat internetové připojení v době od 5.00 do 23.00 

Ubytovaní  jsou  povinni : 

a) dodržovat vnitřní řád DM, předpisy BOZ k ochraně zdraví svého, ale i svých spolužáků, 

protipožární předpisy, se kterými byli seznámeni a řídit se pokyny výchovných pracovníků 

b) řádně a včas docházet do školy a OV, řádně se vzdělávat, usilovat o rozvoj své osobnosti 

sebevzděláváním 

c) zdravit všechny dospělé osoby, být ukázněný, bez odmlouvání plnit pokyny pedagogických 

pracovníků 

d) nahlásit neprodleně změny v osobních údajích (změna bydliště, číslo OP, změnu zdravotní 

pojišťovny, telefonů  ZZ žáka popř. samotného žáka aj. důležité údaje) 

e) zaplatit 200,- Kč /šk. rok členský příspěvek do Asociace středoškolských klubů ČR, ve které jsme 



členem. Příspěvky se použijí na vzdělávací a zájmovou činnost žáků. Tento příspěvek hradí i žáci, 

kteří nastupují do DM v průběhu školního roku 

f)  uhradit platby za stravu a ubytování vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc, a to převodem 

na účet školy. Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po všechny 

dny v kalendářním měsíci (vyhl.108 / 2005 Sb.§ 5 odst. 4) 

g) hlásit důvod nepřítomnosti  v DM (písemně  nebo e-mailem)   na adrese: 

vychovatelky.vizovice@seznam.cz nebo pavlina.jurcakova@souviz.cz, a to neprodleně.  Po 

příjezdu do DM předložit písemnou omluvenku ZZ nebo lékaře. Zletilý žák se omlouvá sám 

telefonicky nebo e-mailem a po příjezdu předloží písemnou omluvenku 

h) Zletilý žák při onemocnění, rodinných důvodech apod. odjíždí po vyřízení odjezdu sám. 

V případě odjezdu nezletilého žáka v průběhu týdne z DM (nemoc, lékařské vyšetření, rodinné 

důvody aj.) musí mít žák předem písemnou omluvenku od  ZZ ( písemnou nebo e-mail ). 

Pokud ji nemá, musí si ZZ pro žáka  přijet 

ch)  dbát o svůj zevnějšek, chodit slušně oblečen a upraven, dodržovat základní hygienická pravidla 

        včetně zásad osobní hygieny     

i)     zúčastňovat se výchovných schůzek s vychovatelkou a jednání domovní samosprávy 

j)     šetřit zařízení domova mládeže, šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami 

k) nalezené peníze, mobilní telefony, cenné věci, klíče, hygienické potřeby, oblečení aj. ihned 

odevzdat na vychovatelně 

l) neprodleně nahlásit ztrátu nebo zcizení věcí vychovatelce, aby mohlo být provedeno šetření a 

příslušná opatření. Sdělit, zda mají ZZ uzavřenou pojistku o sdruženém pojištění domácnosti a 

zda je třeba z tohoto důvodu sepsat záznam 

m) při řešení jakékoliv krádeže, při podezření na přechování alkoholu nebo drog, je žák povinen 

umožnit kontrolu osobních věcí a zařízení pokoje DM, a to pouze v jeho přítomnosti 

n) při podezření na konzumaci alkoholu, je žák povinen podrobit se testu na alkohol  

o) při podezření na užití návykových látek je žák povinen se podrobit testu na užití návykových látek 

a tento test uhradit 

p) oznámit vychovatelce ve službě důležité okolnosti týkající se zdravotního stavu, neprodleně úraz 

nebo onemocnění, v případě, že onemocní doma, hlásit včas důvod nepřítomnosti  (případné 

telefony,  nutné ke zjištění jejich nepřítomnosti budou žákům dány k úhradě) 

q) při výdeji ložního prádla a dek je žák povinen si prádlo a deky řádně zkontrolovat, při poškození 

nebo zničení je povinen škodu uhradit 

r) udržovat čistotu a pořádek svých věcí, společenských místností, svého pokoje, podílet se na 

denním a týdenním úklidu pokoje a v určených termínech si měnit ložní povlečení. 

s) umožnit vychovatelce při kontrole provedeného úklidu také kontrolu pořádku ve skříni 

t) používat přezůvky ve všech prostorách DM 

u) potraviny podléhající zkáze ukládat pouze v lednici na vychovatelně, ledničku vyklidit vždy 

v pátek před odjezdem 

v) zachovávat pravidla vzájemného soužití, respektovat a ctít práva druhých, nerušit spolubydlící 

zvoněním nebo používáním mobilního telefonu, zejména v době studijního nebo nočního klidu 

w) mít o večerce připraveny lůžkoviny, noční oblečení a mít zhasnuté stropní světlo. Prodloužení 

osobní večerky povoluje z důvodu přípravy do vyučování nebo z důvodu sledování televizního 

programu službu konající vychovatelka maximálně do 23:00. 

x) okamžitě hlásit závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a inventáři službu konající 

vychovatelce 

y) hlásit vychovatelce odchod na osobní volno v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách  

z) přijet na DM v neděli do 21. 00 hod. nebo v pondělí před začátkem vyučování a nahlásit 

vychovatelce svůj příjezd   

Zákonný zástupce  žáka má dle školského zákona ze dne 24.9. 2004, § 21 právo : 

 

na informace o dceři (synovi),  a to i o žácích plnoletých 

podávat vychovateli připomínky vztahující se k pobytu žáka v domově mládeže 



 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni : 

 

a)  nahlásit neprodleně změny v osobních údajích žáků (změna bydliště, nové číslo OP, změnu 

zdravotní pojišťovny, telefonů na ZZ žáka popř. samotného žáka aj. důležité údaje ) písemně 

nahlásit vychovatelce změnu zdravotní způsobilosti žáka 

b)    zaplatit 200,- Kč /šk. rok  příspěvek  na vzdělávací a zájmovou činnost žáků v DM. Tento 

příspěvek hradí i žáci, kteří nastupují do DM v průběhu roku.                  

c)    zúčastnit se projednání závažných výchovných problémů, týkajících se dcery ( syna ), 

d)    uhradit platby za stravu a ubytování vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc, a to 

převodem na účet školy. Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po 

všechny dny v kalendářnímměsíci (vyhl.108 / 2005 Sb.§ 5 odst. 4 ) 

e)    hlásit důvod nepřítomnosti žáka v DM (telefonicky, e-mailem ),a to neprodleně, po příjezdu 

do DM předložit písemnou omluvenku ZZ nebo lékaře. Písemně hlásit vychovatelce, onemocní-

li žák ( nebo některá z osob, se kterou žák bydlí )  infekční nemocí 

f)   v  případě odjezdu nezletilého žáka v průběhu týdne z DM ( nemoc, lékařské vyšetření, rodinné 

důvody aj)    musí mít žák předem písemnou omluvenku ZZ ( e-mail, fax ), pokud ji nemá, 

nemůže být z DM uvolněn.  Zletilý žák po vyřízení odjezdu z DM odjíždí sám 

g)   v  případě vědomého poškození majetku Střední školy oděvní a  služeb Vizovice nebo jestliže 

poškození vzniklo z důvodu toho, že žáci nedodržovali nařízení, na které byli předem 

upozorněni, jeZZ (sám plnoletý žák) povinen vzniklou škodu uhradit! 

     

Ubytovaným  není dovoleno : 

a) užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky (zejména cigarety, elektronické 

cigarety, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky včetně jejich obalů)    

V případě dokázaného pozitivního zjištění bude každý případ řešen individuálně ve spolupráci se 

školou, rodiči, policií ČR a odborníky, zabývajícími se touto problematikou 

b) zákaz kouření včetně elektronických cigaret platí v celém areálu školy a domova mládeže 

c) pohybovat se ve společných  prostorách DM pouze ve spodním prádle 

d) z bezpečnostních důvodů zamykat pokoj v době přítomnosti žáků na pokoji 

e)  vzájemné návštěvy chlapců a děvčat na pokojích. Povoleny jsou  pouze ve společných 

prostorách, a to v  klubovnách, jídelně, kuchyňce, tělocvičně, studovně atd. 

f) vzájemné návštěvy na pokojích po večerce bez povolení vychovatelky 

g) děvčatům není povolen po 15 : 00 hod. vstup do prostor umyváren  u tělocvičny ( tyto jsou určeny 

pouze pro chlapce) 

h) Shromažďování se na chodbách a schodištích v době studijního klidu a v období přípravy na 

večerku bez povolení vychovatelky. 

i) přechovávání všech typů střelných, sečných a bodných zbraní, manipulace s chemikáliemi a 

výbušninami. 

j) Používat v objektu DM kolečkové brusle a skateboard 

k) používaní nepřihlášených elektrospotřebičů žáků a zasahování do instalace jakéhokoliv druhu 

l) svévolné přemísťování inventáře DM, vyvěšování plakátů a jiné výzdoby kromě míst k tomu 

určených 

m) přechovávání cenných předmětů a větších částek peněz  

n)  přechovávat v DM zvířata 

o) mít na pokojích svíčky, aromalampy, vonné tyčinky a manipulovat v DM s otevřeným ohněm. 

p) mít nahlas zapnuté mobilní telefony od 22 : 00 hod. do 6 : 00 hod., hlasitě telefonovat nebo 

odesílat a přijímat SMS zprávy v noci. V době od 23.00 do 5. 00 je na všech pokojích DM vypnuta 

WIFI.    

q) barvení a stříhání vlasů aj. úkony na pokojích (jen na umývárnách) 

r) sundávat zrcadla ze stěn na pokojích 

s) používat ruční el. přístroje bez přezkoušení odborným technikem 



t) nosit oblečení a věci, propagující fašismus nebo rasismus 

u) činnosti politických stran a hnutí ani jejich propagace 

v) reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a prodej výrobků, ohrožujících zdraví, 

psychický nebo morální vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí 

w) pořizovat v DM i v celém areálu školy jakýkoliv zvukový či obrazový záznam včetně fotografií 

bez vědomí vychovatelky. 

x) v době školního vyučování zdržovat se na DM bez vědomí a povolení vychovatelky 

 

 Součástí vnitřního řádu DM je ochrana žáků před sociálně patologickými jevy (drogová 

závislost, alkoholismus, kouření, kriminalita a delikvence, gamblerství, záškoláctví  a  před projevy 

diskriminace, nepřátelství, násilí, krádeže a šikany  § 29 školského zákona). 

 Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Cílem pedagogů je vytvořit v domově mládeže bezpečné, respektující a 

spolupracující prostředí. 

 Ochrana žáků je zajišťována vychovateli, výchovným poradcem a školním metodikem 

prevence  na základě vypracovaného Programu proti šikanování. 

Při přijetí žáka k  ubytování do DM jsou  ZZ  informováni ZŘ pro DM o skutečnosti, pokud 

by se jim dcera  (syn) svěřila (svěřil) s jakýmkoliv druhem šikany, bude v zájmu jejich dítěte  

informovat neprodleně vedení DM. Každé šikanování se bude okamžitě řešit. 

Postup při zjištěšní negativního jevu : 

        1. postup žáka 

       Žák, který by se cítil nějakým způsobem poškozován nebo omezován, má právo požádat o 

pomoc: 

 vychovatelku, 

 ZŘ pro DM Mgr. Jurčákovou, 

 metodika školní prevence Bc. Máčalovou, 

 výchovnou poradkyni  Mgr. Střelcovou, 

 ostatní pedagogické pracovníky školy, včetně ředitelky školy. 

2. Postup pedagogického pracovníka při podezření užití alkoholických a jiných návykových 

látek (drogy) : 

Při podezření na negativní jev je každý zaměstnanec školy povinen ihned informovat svého 

nadřízeného pracovníka. Ten v součinnosti s výchovným poradcem a školním metodikem prevence 

provede základní zjištění skutečností,            o kterých bezprostředně informují ředitele školy i s 

návrhy na opatření. 

Ředitel školy rozhodne o podání informací zákonným zástupcům a dalším řešení. 

1. Zákonní zástupci budou okamžitě vyzváni k vyzvednutí nezletilého žáka z domova mládeže a bude 

s nimi projednán další postup. V případě zletilého žáka bude jednáno s ním. 

2. V případě nezájmu o spolupráci ze strany zákonných zástupců a při opakovaném podezření bude 

škola informovat také Policii ČR, odbor sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. 

3. Při agresivním chování žáka způsobeném návykovou látkou bude ihned kontaktována Policie ČR 

a informováni zákonní zástupci. 

Z jednání se vždy vyhotoví písemný záznam. 

Pokud má ředitel školy podezření, že záležitost nebyla objektivně posouzena a vyšetřena, může se 

obrátit na nadřízený orgán. Ve všech případech se adekvátně využívá výchovných opatření, až po 

vyloučení žáka ze školy či domova mládeže. U prokázaného rozšiřování drog  je vždy projednán 

návrh na vyloučení žáka ze školy či domova mládeže. 

Výchovná opatření : 

 

Odměny 

a)Ústní pochvala vychovatele před výchovnou skupinou 

b)Pochvala ředitelky školy 



 

Kárná opatření 

Pokud žák porušuje řád domova mládeže závažnějším způsobem, udělí se mu podle závažnosti 

provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.: 

a) důtka udělená ředitelkou  školy  s písemným uvědoměním ZZ ( samotnému plnoletému žáku) o 

přestupku 

b) podmíněné  vyloučení z DM na dobu stanovenou ředitelkou školy ( nejdéle na dobu jednoho 

roku) 

c)  vyloučení z ubytování ( dle správního řádu ) 

 

Za závažné porušení Řádu DM se považuje : 

a) prokázané požití drog  

b)  prokázaný prodej drog nebo jejich přechovávání  

c) krádež nebo navádění ke krádeži  

d) hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům a pracovníkům DM 

e) šikana 

 

 

Režim dne v DM : 

 

Vychází z těchto zásad : 

a) nejméně 8 hodin spánku 

b) studijní klid na přípravu na vyučování a odborný výcvik zpravidla minimálně 2 hod.denně 

c) osobní volno nejméně  2 hodiny denně ( pokud nerozhodne ZZ jinak ) 

d) individuální vycházky žáků dle jednotlivých ročníků a výsledků výchovně vzdělávací práce 

Svůj souhlas (nesouhlas) k individuálním vycházkám žákyň ( žáků )potvrzují ZZ písemně.  

Při individuálních vycházkách se pedagogický dozor neprovádí. 

 

Režim dne : 

5 : 00 hod  budíček pro odborný výcvik 

5 : 30 –  7 : 30 hod  snídaně  

12 : 00 – 14 : 30 hod  oběd 

15 : 00 – 20 : 00 hod   osobní volno, zájmová činnost organizovaná a individuální 

17 : 00 – 18 : 00 hod 1. studijní doba (individuálně volená) 

18 : 00 -  19 : 00 hod večeře 

20 : 00 – 21 : 00 hod  2. studijní doba 

21 : 00 – 21 : 30 hod  osobní hygiena 

21 : 45 hod  večerka 

u žáků s výborným prospěchem je studijní doba individuálně volena 

 

Osobní volno: 

Ročník  osobní volno                        prodloužené osobní volno                                            

1. ročníky denně do 20 : 00 hod   2 x / týden neplnoletí do 21. 00 hod., plnoletí žáci do  

23.00 hod. 

2. ročníky denně do 20 : 00 hod  3x / týden neplnoletí  do 21. 00  hod., plnoletí žáci do 

23.00 hod. 

3. ročníky denně do 20 : 00 hod  3x / týden  neplnoletí do 21. 30 hod., plnoletí žáci do 

23.00 hod. 

4. ročníky denně do 21 : 30 hod  3x / týden do 23 : 00 hod. 

Prodloužené osobní volno uděluje vychovatelka skupiny. Toto volno je podmíněno slušným 

chováním žáka v DM, studijními výsledky a posléze také udržováním pořádku na pokoji. 

 



Přihlašování do DM:  

 

Domov mládeže poskytuje ubytování ve dvou budovách.  Budovy DM 1 i DM 2 mají dvou a 

třílůžkové pokoje a jsou zařazeny do 1. kategorie. 

ZZ přihlašuje žáka do DM na základě přihlášky podané ZZ nebo samotným plnoletým žákem. 

Součástí přihlášky je písemný souhlas žáka. Vedení školy zašle písemně rozhodnutí o přijetí 

(nepřijetí) žáka do DM. 

 

Odhlašování z DM, ukončení ubytování : 

 

Ubytování v domově mládeže je poskytováno na dobu celého školního roku,tj.od září do června. 

Ukončit pobyt žáka v průběhu školního roku ze strany ZZ  lze výjimečně a pouze ze závažných 

důvodů, a to vždy písemně k rukám ředitelky školy  nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, 

od kterého chce ZZ dceru (syna) z ubytování v DM odhlásit. 

Žákovi může být v průběhu školního roku ukončeno ubytování  

- pokud o ukončení požádá sám plnoletý žák 

-pokud ZZ žáka opakovaně neuhradí úplatu za ubytování a stravování ve stanoveném termínu 

a nedohodne se na jiném termínu úhrady, 

-  pokud žák přestal být žákem střední školy nebo pokud mu bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

-  pokud byl žák vyloučen z DM, 

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

žákovi poskytuje    vzdělávání. 

Domov mládeže se uzamyká ve 20:00 hodin. 

 

Stravování. 

 

Nezletilý i zletilý žák, který je ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo denně odebrat 

(dle vyhl.107 / 2005 sb. § 4 ods.6 písm.b ): 

- hlavní a doplňková jídla  ( hlavním jídlem se rozumí oběd a večeře, doplňkovými jídly snídaně,  

přesnídávka, svačina a druhá večeře ) 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této 

vyhlášky  

považuje za pobyt ve škole nebo šk. zařízení (§ 4 odst. 9 vyhl.) 

 

V  průběhu školního roku není dovoleno vybírat peněžní hotovost z účtu stravování a ubytování, 

případné zůstatky budou převedeny na další školní rok nebo si o ně písemně zažádají ZZ žáka v 

měsíci červnu. Platba stravy a ubytování  musí být provedena do 20. dne předešlého měsíce. 

V případě, že se zvýší náklady na stravu a ubytování, je škola oprávněna změnit ceny. 

 

 

Tento Řád DM nabývá platnost dnem  1. 9. 2017 a jeho platnost je omezena do vydání nového 

domovního řádu. 

 

 

 

Vizovice 31. 8. 2017        

 

 

 

 

                                                              Mgr. Eva Solnařová 

               ředitelka škol 


