STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SVITAVY,
Nádražní 1083, 568 02 SVITAVY

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Zpracovala: Mgr. Barbara Říhová, vedoucí vychovatelka domova mládeže
Schválil: Ing. Leoš Říha, ředitel domova mládeže

I.
Základní ustanovení
Vnitřní řád domova mládeže (dále DM) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních. Domov mládeže je školské zařízení, které vytváří
potřebné sociální zázemí pro ubytované žáky, zabezpečuje žákům celodenní stravování a plní
úkoly v oblasti výchovně vzdělávací činnosti a prevence. Střední odborné učiliště Svitavy (dále
jen SOU Svitavy) vykonává činnost Domova mládeže. Domov mládeže řídí ředitel domova
mládeže.
A/ Organizace domova mládeže
Činnost a vnitřní režim domova mládeže zabezpečuje vedoucí vychovatel. Základní
organizační jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina, která je
řízena vychovatelem. Počet žáků ve výchovné skupině je dán § 3 vyhlášky č. 108/2005 Sb.;
mění se v závislosti na počtu ubytovaných a podmínkách provozu domova mládeže.
B/ Vybavení domova mládeže
Domov se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje. Pokoje domova mládeže splňují podmínky
pro zařazení do I. i II. kategorie § 5 vyhlášky č. 108/2005 Sb.

II.
Ubytování a stravování žáků
A/ Při umísťování žáka do domova přihlíží ředitel domova mládeže ke vzdálenosti místa jeho
bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
Ubytování do domova mládeže se žáku poskytuje na dobu jednoho školního roku s výjimkou
stanovených prázdnin. V průběhu školního roku opouštějí žáci povinně DM na dny pracovního
klidu a na dny, ve kterých se nevyučuje. Odjezd se zapisuje do odjezdové knížky, kterou
zákonní zástupci stvrzují podpisem. Odjezdovou knížku musí mít každý nezletilý žák.
V průběhu pracovního týdne odjíždějí žáci z důvodů nemoci nebo z rodinných důvodů, ale vždy
se souhlasem zákonných zástupců (buď zápisem v odjezdové knížce nebo po telefonickém
kontaktu před odjezdem a následném zápisu v odjezdové knížce). Každý žák má také
žákovskou knížku, kam se zapisují všechny potřebné informace. Vychovatelé kontrolují
prospěch žáků v žákovské knížce.
Provoz DM:
- příjezdy: zpravidla pondělí 6:00 hod. (pokud žák nepřijede do DM, zákonní zástupci ho
telefonicky omluví, popřípadě zletilý žák se omluví telefonicky sám)
- odjezdy: zpravidla v pátek do 14:00 hod.
B/ Výše poplatku na úhradu nákladů za ubytování žáka činí na domově mládeže 850,- - 950,Kč dle počtu lůžek a ubytovaných na pokoji.
Způsob plateb: trvalým příkazem
bankovním převodem měsíční platby
hotově (do 20. dne v měsíci na měsíc následující do pokladny školy proti
podpisu žáka)
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Při nástupu na domov mládeže zaplatí žáci platbu za měsíc září a do 20. září platbu za měsíc
říjen. Tento způsob placení se používá až do konce školního roku. K zúčtování (počet
neubytovaných dní) dojde ke konci kalendářního roku a ke konci školního roku.
Při zpoždění platby o 2 měsíce bude ukončeno ubytování na domově mládeže.
C/ Vzhledem k podmínkám a organizaci domova mládeže se zajišťují snídaně a večeře na
Střední zdravotnické škole Svitavy, Purkyňova 256. Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně
Základní školy Svitavy T. G. Masaryka 27. Žáci mohou celodenně využívat plně vybavenou
kuchyňku na domově mládeže.
D/ Během školního roku ukončí ředitel domova mládeže žákovi umístění v domově mládeže
pokud:
1. o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka či zletilý žák
2. zákonný zástupce nezletilého žáka či zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za
ubytování či školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelem jinak
3. žák přestal být žákem školy (žáci třetích ročníků nebo čtvrtého ročníku přestávají být
ubytovanými ihned po převzetí výučního listu či maturitního vysvědčení, přičemž
veškerý inventář a zapůjčené věci musí předat v pořádku před převzetím tohoto listu
svému vychovateli dle jeho pokynů)
4. žákovi bylo povoleno přerušení vzdělání
5. žák hrubě porušil vnitřní řád domova mládeže (§ 31 školského zákona).
V tomto případě ubytování ukončuje ředitel školy na návrh zástupce ředitele pro
teoretické vyučování. Při případném podmíněném ukončení ubytování stanoví ředitel
školy zkušební lhůtu v rozmezí 1-12-ti měsíců. Jestliže žák, jemuž byla stanovena
zkušební doba, se během ní nedopustí dalšího provinění proti vnitřnímu řádu domova
mládeže, upustí ředitel od ukončení pobytu žáka na domově mládeže.

III.
Práva a povinnosti ubytovaných žáků
Každý žák má právo, aby byla zachovávána jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno.
A/Ubytovaný žák má právo:
1. Používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM
určeného žákům.
2. Upravit interiér pokoje vlastní výzdobou. Výzdobu pokoje musí předem konzultovat
s vychovatelem a mít udělen jeho souhlas. Výzdoba nesmí poškozovat inventář, dveře,
okna, zdi pokoje, nábytek. Ve výzdobě pokojů se nesmí objevovat prvky propagující
násilí, rasovou nesnášenlivost, pornografii, tabákové a alkoholické reklamy. Pokoj musí
být po ukončení pobytu uveden do původního stavu.
3. Využívat veškerého zařízení domova mládeže při dodržení všech nařízení, předpisů a
pokynů vychovatelů, učitelů nebo jiných zaměstnanců DM.
4. Aktivně se podílet na životě domova mládeže. Žáci mají právo vznášet připomínky,
předkládat návrhy, podávat stížnosti.
5. Zúčastňovat se a podílet se na organizaci zájmové činnosti, společenských, kulturních a
sportovních akcí.
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6. Požadovat pravidelnou výměnu ložního prádla vždy max. po 14-ti dnech používání, vždy
při změně obsazení lůžka nebo při výskytu nemoci.
7. Používat hospodárně teplou vodu v době určené k hygieně.
8. Navštěvovat jiné pokoje, pokud s tím všichni navštívení žáci souhlasí.
9. Požádat v kterýkoli den v týdnu o udělení vycházky svého skupinového vychovatele
- běžné vycházky - každý den pro žáky do 18-ti let - do 20:30 hod.
- každý den pro žáky nad 18 let - do 21:30 hod.
- prodloužené vycházky - středa - všichni žáci do 21:30 hod.
Povolení vycházek je podmíněno dodržováním vnitřního řádu domova mládeže a aktivitou
žáka v oblasti využívané povinné studijní doby žáků.
Zásady, které je nutno při udělování vycházek respektovat:
- žák musí o vycházku vychovatele požádat včas
- při odchodu z domova mládeže se musí zapsat do sešitu odchodů, při vycházce mimo
Svitavy se musí nahlásit ještě vychovateli ve službě
- při návratu z vycházky se musí odepsat do sešitu odchodů, při návratu z vycházky
mimo Svitavy se ještě nahlásí vychovateli ve službě žák musí dodržet stanovenou
dobu návratu
- k vycházce mimo Svitavy (i u žáků do 18-ti let nutný souhlas zákonných zástupců)
Nárok na vycházku ztrácí žák v těchto případech:
- na žádost rodičů
- se souhlasem rodičů: - při porušení vnitřního řádu domova mládeže
- při poznámce v žákovské knížce
- při špatném prospěchu
Všechny výchovné přestupky jsou pravidelně konzultovány se zástupcem ředitele školy, třídním
učitelem a příslušným učitelem odborného výcviku.
B/ Ubytovaný žák je povinen:
1. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny pracovníků
domova mládeže. Ke všem zaměstnancům domova mládeže být zdvořilý a slušný.
2. Zachovávat pravidla společenského soužití, respektovat práva spolubydlících, být
tolerantní vůči názorům druhých.
3. Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláváním.
Úkoly, kterými je pověřen, plnit svědomitě, odpovědně a včas. Předkládat vychovatelům
ke kontrole žákovskou knížku.
4. Vykonávat práci související s péčí o životní prostředí. Udržovat pořádek a čistotu svých
věcí, svého pokoje, společenských místností a dalších pozemcích domova mládeže.
5. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví spolubydlících na
domově mládeže, evakuační plán domova mládeže, vnitřní ustanovení a veškeré pokyny
k provozu domova mládeže dle provozního řádu. Proškolení žáků proběhne na domově
mládeže zpravidla na začátku školního roku. Sledovat informace zveřejňované na
nástěnkách domova mládeže a řídit se jimi.
6. Plnit základní zdravotní a hygienické požadavky:
- dodržovat osobní hygienu, mít základní léky pro vlastní potřebu v případě
zdravotních problémů
- provádět úklid a stanoveným způsobem upravovat lůžko a ukládat ložní prádlo
- šaty a prádlo si při každém odchodu ukládat do skříně, boty na vyhrazené místo
- jednou týdně (zpravidla ve čtvrtek) provádět podle pokynů vychovatelů celkový
úklid, na kterém se podílejí všichni ubytovaní žáci
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

- hned po příchodu na domov mládeže se přezout do domácí obuvi
- odpadky ukládat do odpadkových košů a pravidelně je na vyhrazené místo vynášet
- hlásit jakékoliv zdravotní omezení, jakož i každé náhlé onemocnění či úraz
vychovateli
- hlásit odchod a příchod od lékaře - odchod k lékaři nesmí být prodlužován a je
proveden ihned ráno (po omluvě u učitele odborného výcviku nebo třídního
učitele)
Hlásit svému vychovateli okamžitě závady zjištěné na vnitřním zařízení a inventáři
domova mládeže. Úmyslné poškození inventáře a zařízení nebo poškození vzniklé
neopatrným jednáním je žák povinen uhradit či uvést do původního stavu v termínu
stanoveném vedoucí vychovatelkou. V případě neprokázání viníka hradí škodu ubytovaní,
kteří mohli tuto škodu přímo způsobit.
Ihned nahlásit vychovatelkám jakákoli zjištění krádeže osobních věcí či věcí
spolubydlících nebo inventáře domova mládeže.
Uzamknout pokoj a společenské místnosti domova mládeže, pokud v nich nikdo
nezůstává. Při pobytu v těchto místnostech je zakázáno je uzamykat.
Je povinen nahlásit veškeré osobní návštěvy. Vychovatel má právo návštěvy zakázat.
Připravit v případě potřeby pokoj pro nárazové ubytování cizích zájemců (úklid, úschova
osobních věcí).
Nekonzumovat potraviny v ubytovacích prostorách domova mládeže a vynášet z kuchyňky
nádobí.
Předat při nástupu do domova mládeže písemný souhlas zákonných zástupců s případným
vyšetřením na požívání alkoholu a jiných omamných látek.
Řídit se pokyny pedagogických i ostatních pracovníků domova mládeže na exkurzích a
ostatních akcích pořádaných DM.
Nevstupovat do vychovatelen a kanceláří domova mládeže, pokud není vyzván.

C/ Ubytovaným žákům není dovoleno:
1. Kouření ve všech prostorách domova mládeže.
2. Konzumování (na DM i na vycházkách) a přechovávání alkoholických nápojů, drog a
jiných omamných látek.
3. Přechovávání a používání všech typů střelných zbraní a nábojů, zdraví škodlivých látek a
chemikálií, výbušnin a zábavné pyrotechniky, hrát hazardní hry. Dále není dovoleno
nebezpečné manipulování s ostrými předměty.
4. Přechovávání zvířat v prostorách domova mládeže.
5. Svévolné přemísťování, vynášení, poškozování a znečišťování inventáře a zařízení
domova mládeže.
6.
Používat vlastní elektrospotřebiče se zapojením na síť.
- výjimku tvoří: radiopřijímač, vysoušeč vlasů, nabíječky baterií a holící strojky a
notebooky, kdy tyto elektrospotřebiče lze v DM použít pouze s předchozím souhlasem
vychovatele a za stanovených podmínek (povolené elektrospotřebiče musí mít platnou
písemnou revizní zprávu – l x ročně a musí být zařazeny do evidence v DM)
- spotřebiče neodpovídající normě není možné používat ani přechovávat v DM
- ten žák, který poslední opustí pokoj nebo jinou místnost na DM je povinen zajistit
vypnutí el. spotřebičů
- při odjezdech žáků domů musí být všechny el. spotřebiče bez výjimky vytažené ze
zásuvky
7. Manipulovat s vedením el. proudu a rozvodem vody.
8. Přinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz (pokud je to nezbytně nutné, vše si
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uložit do trezoru v kanceláři DM). Pokud dojde k odcizení věci z místa určeného pro jeho
uložení nebo z místa, kde se věci obvykle ukládají, je poškozený povinen nejpozději do
dvou pracovních dnů po dni, kdy se poškozený o ztrátě dozvěděl, tuto skutečnost oznámit
vychovateli popř. vedení DM. Pokud nebude takto učiněno, právo na náhradu škody
zaniká.
9. Dojíždění do DM motorovými vozidly a na kolech bez uvědomění a souhlasu vedoucího
vychovatele a u žáků mladších 18-ti let bez písemného souhlasu zákonných zástupců.
Používání motorových vozidel v průběhu ubytovacích dnů k jiným účelům než je doprava
domů a do domova mládeže není dovoleno.
10. Opustit prostor DM bez povolení vychovatele.
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5.00
5.00 – 5.30
5.30 – 5.45
6.30
6.30 – 7.45
7.15 – 7.45
7.45 – 8.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
19.00 – 21:30
19.00 – 21.30
19.00 – 21.30
21.00
22.00

IV.
Režim dne na DM
budíček – pro žáky vykonávající odborný výcvik (dále OV)
ranní hygiena + snídaně + úklid pokojů
odchod žáků do OV
budíček – teorie
ranní hygiena + snídaně + úklid pokojů
odchod žáků do školy
odhlašování večeří
kontrola celkového pořádku na pokojích a soc. zařízeních, denní
záznamy
kontrola příchodů a nepřítomnosti žáků + osobní volno
osobní volno, zájmové kroužky – stolní tenis, stolní fotbal, společenské
hry, hudební kroužek, posilovna, míčové hry, ruční práce, počítač,
individuální zájmová činnost
večeře
pravidelná schůzka skupin
studijní doba
osobní volno pro žáky mladší 18 let (sledování TV, video, kino, DVD,
PC, společ. hry)
osobní volno pro žáky starší 18 let (sledování TV, video, kino, DVD,
PC, společ. hry)
každou středu prodloužené osobní volno pro všechny ubytované žáky
každý čtvrtek pravidelný úklid pokojů
večerní hygiena – večerka pro žáky vykonávající odborný výcvik (6.00
hod.)
večerní hygiena – večerka ostatní žáci

Režim dne na DM pro žáky vykonávající OV odpoledne
7.00
7.00 – 8.00
8.00 – 10.00
10.00 – 12.30
16.00 – 19.00
19.00 – 22.00

budíček
ranní hygiena + snídaně + úklid pokojů
osobní volno, individuální zájmová činnost, studijní doba
odchod žáků na OV
příchod z OV, osobní volno, studijní doba, individuální zájmová činnost
viz. „Režim dne na DM“

Poznámka 1: Studijní doba - jedná se o dobu určenou pro přípravu žáků na vyučování a na
praxi. V této době jsou žáci na studovnách nebo na pokojích a v domově mládeže je klid. Pokud
žák požádá o jinou činnost v době studijního klidu než je příprava na vyučování nebo odborný
výcvik, rozhodne vychovatel o vhodnosti udělení výjimky.
Poznámka 2: Žákovská služba (dozor nad pořádkem) určená služba dozoruje úklid v kuchyňce a
ve společenských místnostech.
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V.
Výchovná opatření
Výchovným opatřením jsou kázeňská opatření.
KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ:
- podmíněné vyloučení žáka z ubytování na domově mládeže na dobu 1-12
měsíců
- vyloučení žáka z ubytování na domově mládeže
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům DM se vždy považují za
závažné porušení povinností žáka.
Výchovná opatření se zaznamenávají do osobních spisů žáka a oznamují se písemně zákonným
zástupcům žáka.

VI.
Ochrana žáků přes sociálně patologickými jevy
Součástí vnitřního řádu DM je ochrana žáků před sociálně patologickými jevy (drogová
závislost, alkoholismus, kouření, kriminalita a delikvence, záškoláctví ...) a před projevy
diskriminace, nepřátelství, násilí, krádeže a šikany.
Ochrana žáků je zajišťována vychovateli, výchovným poradcem a školním metodikem
prevence na základě vypracovaného Plánu prevence sociálně patologických jevů.
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsou využívány různé techniky:
přednášky a besedy
diskusní programy
rozbory literárních materiálů
ankety
diskuse o případech uvedených v médiích
diskuse o konkrétních případech z blízkého okolí
individuální poradenství
V rámci rodičovských schůzek probíhají diskuze o sociálně patologických jevech s rodiči žáků.

VII.
Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých
Práva zákonných zástupců nezletilých žáků (popř. žáků zletilých):
1.
Základním právem je právo na informace:
- o průběhu a výsledcích výchovy žáka (chování a aktivita žáka v pololetí i v průběhu
školního roku)
- o kázeňských závažných okolnostech, které ohrožují další pobyt žáka v DM (přestupky
proti vnitřnímu řádu domova mládeže, výchovná opatření (viz. část II., odst. D a část V.).
2. Právem zákonných zástupců, je po dohodě s vychovatelem nebo na jeho návrh, upravit
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svému dítěti podmínky pobytu v DM. Požadavky, které přesahují rámec tohoto vnitřního
řádu DM, podávají zákonní zástupci písemně a vyřizuje je vedoucí vychovatel.
Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků (popř. žáků zletilých):
1. Zajistit, aby žák řádně docházel do DM:
2. Na vyzvání vedoucí vychovatelky DM se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se výchovy žáka.
3. Informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka a jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy.
4. Oznamovat důvody nepřítomnosti žáka na DM (odklad obvyklého příjezdu, odjezd v
týdnu, telefonicky do 24 hodin, apod.).
5. Oznamovat změny v údajích žáka (tj. změny bydliště, tel. čísla apod.) a další údaje
podstatné pro průběh výchovy nebo pro bezpečnost.
6. Uhradit náklady vzniklé DM neplněním povinností žáka (úmyslné poškození
inventáře či nevhodným jednáním žáka - viz. část III., bod 7).
7. Žádat o předčasné ukončení ubytování. Žádost se podává písemně k rukám vedoucí
vychovatelky DM nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování.
8. Předem písemně požádat o mimořádné odjezdy žáka zápisem v odjezdové knížce.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Znalost vnitřního řádu domova mládeže SOU Svitavy je povinností každého ubytovaného žáka
a ubytovaný je povinen se jím důsledně řídit. Neznalost vnitřního řádu domova mládeže nikoho
neomlouvá. Žáci stvrzují podpisem, že byli seznámeni s tímto vnitřním řádem a jeho dodatky.
Vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti 1.9.2018 a zároveň se ruší platnost předchozího
vnitřního řádu domova mládeže.

…………………………
Mgr. Barbara Říhová
vedoucí domova mládeže

…………………………
Ing. Leoš Říha
ředitel domova mládeže
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Dodatek č. 1
Vnitřní řád Domova mládeže
Ustanovení II/B

Výše poplatku na úhradu nákladů za ubytování žáka činí na domově mládeže 950,- - 1.050,Kč dle počtu lůžek a ubytovaných na pokoji.
Způsob plateb: trvalým příkazem
bankovním převodem měsíční platby
hotově (do 20. dne v měsíci na měsíc následující do pokladny školy proti
podpisu žáka)
Při nástupu na domov mládeže zaplatí žáci platbu za měsíc září a do 20. září platbu za měsíc
říjen. Tento způsob placení se používá až do konce školního roku. K zúčtování (počet
neubytovaných dní) dojde ke konci kalendářního roku a ke konci školního roku.
Při zpoždění platby o 2 měsíce bude ukončeno ubytování na domově mládeže.
Dodatek vnitřního řádu Domova mládeže nabývá účinnosti 1.9.2019.

Svitavy, 30. srpna 2019

…………………………
Mgr. Barbara Říhová
vedoucí domova mládeže

…………………………
Ing. Leoš Říha
ředitel domova mládeže
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Dodatek č. 2
Vnitřní řád Domova mládeže
Ustanovení II/B

Výše poplatku na úhradu nákladů za ubytování žáka činí na domově mládeže 900,- - 1.050,- 1.150,- Kč dle počtu lůžek a ubytovaných na pokoji.
Způsob plateb: trvalým příkazem
bankovním převodem měsíční platby
hotově (do 20. dne v měsíci na měsíc následující do pokladny školy proti
podpisu žáka)
Při nástupu na domov mládeže zaplatí žáci platbu za měsíc září a do 20. září platbu za měsíc
říjen. Tento způsob placení se používá až do konce školního roku. K zúčtování (počet
neubytovaných dní) dojde ke konci kalendářního roku a ke konci školního roku.
Při zpoždění platby o 2 měsíce bude ukončeno ubytování na domově mládeže.
Dodatek vnitřního řádu Domova mládeže nabývá účinnosti 1.9.2021.

Svitavy, 30. srpna 2021

…………………………
Mgr. Barbara Říhová
vedoucí domova mládeže

…………………………
Ing. Leoš Říha
ředitel domova mládeže
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