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Domov mládeže VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, Tábor 
 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 
 
Při sestavování VŘ DM bylo použito: 
-  školský zákon č. 561/2004 Sb., 
-  vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., 
-  vyhláška MŠMT ČR č. 17/2015 Sb., 
-  vyhlášky MZ č. 410/2005 Sb.,  
-  občanského zákoníku, 
-  úmluvy o právech dítěte, 
-  bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. 

 

I. Základní ustanovení. 
    
     Domov mládeže je účelovým zařízením VOŠ a SZeŠ Tábor, které poskytuje žákům,    
studentům   středních a vyšších odborných  škol  ubytování  a  stravování , vytváří  sociální  
podmínky a zázemí  pro rozvoj jejich osobnosti a úspěšné studium. 

 

II. Ubytování. 
     
    Domov mládeže  poskytuje žákům, studentům  ubytování  na dobu jednoho školního roku.      
Na ubytování  není  právní  nárok. Výše  úhrady  se nemění, i když žák, student  není ubytován  
všechny dny   v měsíci.  Poplatek  za ubytování  se hradí  prostřednictvím sporožirových, popř. 
jiných účtů do dvacátého dne  předcházejícího měsíce.  
    Domov  mládeže  je  v provozu  během  školního  roku,  mimo  víkendů  a  prázdnin.  
Provoz je zajištěn v neděli od 17.00 hodin, do pátku 15.00 hodin. 
     V případě   mimořádného  využití  DM  pro ubytování jiných osob je žák, student  povinen 
uvolnit  pokoj.  Musí mu být umožněno uložení  osobních  věcí  s uzamčením. 

Z důvodu individuální praxe lze ubytovat i žáka „přespolního“ na nezbytně nutnou dobu                     
za minimální částku.  
 

III. Stravování. 
      
    Domov  mládeže  poskytuje ubytovaným žákům, studentům stravování v rozsahu snídaně, 
přesnídávka, oběd, večeře a možnost druhé večeře. Ubytovaní žáci, studenti mají právo odebrat 
celodenní stravu. Poplatek za stravování se hradí  zálohově prostřednictvím sporožirových, 
popř. jiných účtů. Odhlášení   stravy   je   nutno   provést  osobně   nebo  telefonicky   do 13.00 
hod. předcházejícího dne. 

 

IV. Práva a povinnosti ubytovaných žáků, studentů. 
     
a) Žák, student má právo: 

-    používat  veškerá  zařízení  domova   určená  pro  žáky, studenty (tělocvična, posilovna, 
       kuchyňka, video, DVD, piano, internetová a výtvarná místnost, herna), 
  -    využívat  nabídky  zájmové  činnosti  organizované  v domově mládeže, 
  -   navštěvovat   i  mimo  dobu  osobního   volna  zájmové  útvary  organizované  jinými    
       institucemi  (sport.oddíly, ZUŠ apod.), 
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  -   požadovat  základní  vybavení  pokoje  a  výměnu  lůžkovin  1x za 14 pracovních  dnů, dále 
      při změně  lůžka  a  výskytu  přenosné  nemoci, 
  -   prostřednictvím  studentské  samosprávy   podávat   podstatné  připomínky  k činnosti       
      a celkovému   provozu  domova mládeže, 
  -   možnost používání vlastního elektrospotřebiče (počítač, atd.) za  stanovenou   úhradu,   
      ovšem s ohledem na  spolubydlící, studijní klid a noční klid, vždy se souhlasem vedení DM, 

-   používat   holicí  strojek,  vysoušeč  vlasů  a  kulmu, 
  -   používat  žehličku  v určené  místnosti, 
-   přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách domova do 21.00 hod. (vestibul) nebo                
    po dohodě s vychovatelem na společenskou místnost se zápisem návštěvy do knihy návštěv          
    na vrátnici, návštěvy zákonných zástupců, rodičů  dle  potřeby, 

  -   na doručování  listovních  a  poštovních  zásilek, doporučené  zásilky  převezme  proti 
      podpisu, 
  -  sledovat  televizní  programy  do  večerky,  výjimky   povoluje  vychovatel  v noční  službě, 
  -  vyzdobit si pokoj vlastními věcmi, plakáty vylepovat pouze se souhlasem skupinového       
     vychovatele na místa tomu určená. 

 
b) Žák, student je povinen: 
 

- dodržovat  ustanovení  tohoto  vnitřního  řádu  a   řídit  se  pokyny   pracovníků  DM, 
- slušně vystupovat na veřejnosti, 
- zachovávat  pravidla  občanského  soužití  a  slušného chování  ke všem pracovníkům DM, 
- respektovat   práva   spolubydlících,  zabránit  veškerým  projevům  šikany, diskriminace, 

rasismu, xenofobie a násilí, 
- pomáhat  spolubydlícím,  zvláště  mladším.  Neprosazovat   své    osobní   zájmy, 
- připravovat  se   svědomitě  na  vyučování  a  dodržovat  klid v době  studijního klidu, 
- dodržovat  pravidla   bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  svého a zdraví  spolubydlících, 

dodržovat předpisy   a  pravidla  protipožární ochrany, 
- udržovat   pořádek   a   čistotu   v   osobních   věcech,  pokoji,  příslušenství i  v celém 

objektu domova a jeho  okolí,  řádně  větrat, ukládat  ložní  prádlo, 
- šetřit  zařízení  domova,  energii, vodu,  racionálně nakládat  s potravinami, 
- uhradit  v  plném  rozsahu  škody  způsobené   úmyslně  nebo  z    nedbalosti,   poškození 
      nábytku,  malby,  výzdoby,  včetně ztráty  klíčů  (jednotlivec,  pokoj,  skupina )   -    viz. 
      občanský    zákoník, 
-    dávat  ke  kontrole  vlastní  elektrické  spotřebiče  dle ČSN  331600 ED.2. ( vyhláška                 
     o revizi ručního  přenosného  nářadí)  za stanovený poplatek. 
-    odjezd z DM vždy nahlásit vychovateli, u nezletilých žáků se zápisem do propustkové   
      knížky, mimořádný  odjezd  povolí  vychovatel  vých. skupiny  nebo  v  hlav.  službě              
      na  písemnou žádost    zákonných zástupců. Příjezd na  domov mládeže každou neděli       
      od 17.00 – 22.00 hod. nebo v pondělí ráno, 
- žádat  o  povolení   vycházky   svého  vychovatele,   za  jeho    nepřítomnosti  vychovatele   

        v  hlavní  službě. Příchod si nechá žák, student potvrdit  ve vrátnici.  Určenou dobu  návratu                   
        je povinen  dodržet.  V případě  pravidelných  návštěv  zájmových  útvarů  a sportovních                    
        klubů vyznačí vychovatel den a čas jejich konání do průkazky žáka, studenta. Pokud     
        žák, student průkaz ztratí ,  je  povinen si koupit  nový ,  za poplatek 20,-,    

- vstupovat do jídelny pouze s platnou stravovací kartou a přihlášenou stravou, dodržovat      
     dobu výdeje  stravy,  chovat  se  ukázněně v jídelně, nepohazovat  zbytky jídla 
      ve  společných  prostorách,   odnášet  jídlo z jídelny ve vlastních nádobách,      
-  hlásit  vychovateli  ztrátu  osobních  věcí, zamykat  pokoj  v době    nepřítomnosti,   

  -    provádět  osobní  hygienu,  velký  úklid  se  spolubydlícími  1x    týdně, v případě nepořádku  
       i vícekrát týdně. Převlékat  se do  nočního  prádla, 

-    přezouvat  se do domácí  obuvi,  kterou  nesmí  být   botasky,  kecky,  tenisky                 
       a cvičky. Obuv nenechávat na pokoji a chodbě, 

-    ohlásit  své  onemocnění  nebo  úraz neprodleně  vychovateli  a   řídit  se jeho pokyny.  
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     Nemocní  žáci, studenti musí odcházet k lékaři  do  7.45 hod., izolují se  podle pokynů  

       lékaře nebo odjíždějí  k zákonným zástupcům, rodičům.  V  DM  není  povolen  další  pobyt  
       žákům, studentům, jejichž  zdravotní  stav  umožňuje  odjezd  domů, 
  -    při podezření na požití některé návykové látky (alkohol), bude žák, student podroben  
       kontrole pomocí detekčního přístroje, 

-   omluvit  do   24  hodin   svou  nepřítomnost  v   DM  (nemoc,   rod. důvody). Pokud                 
    se nezletilý žák, neomluví ve stanovenou dobu, zatelefonuje vychovatel  zákonným     
    zástupcům a to  za  poplatek 10,- Kč, 
-   dopolední přítomnost na domově neprodleně hlásit vychovateli. 
 

  c) Ubytovaným žákům, studentům není dovoleno: 
       

- kouření ve všech prostorách domova mládeže, manipulace s otevřeným ohněm, 
- pití, donášení,  přechovávání alkoholických  nápojů, používání  látek  zdraví  škodlivých,           

        výroba,  přechovávání  a   distribuce omamných a psychotropních látek,  hraní  karet   
        a  ostatních  her o peníze, 

- vyklánění  z okna,  sezení  v okně, vyhazování  odpadků z okna, ukládat potraviny           
na parapet za okno, 

- přechovávání  všech typů  střelných,  bodných  a  sečných  zbraní  a nábojů,  chemikálií, 
        výbušnin,  provádět  jakékoliv  chemické  pokusy a  přechovávání  živých  zvířat, 

- jízda  autostopem,  koupání a bruslení  mimo vyhrazená  místa, 
- jakýmkoli způsobem zneužívat požární poplachové hlásiče. Zneužití se trestá podmíněným 

vyloučením z ubytování na domově mládeže, 
- provádění  zásahů  na  elektrických,  telefonních a  rozhlasových   zařízeních,  ústředním   

        topení,  inventáři  pokojů  a  společenských   místností, 
- používání  vlastních  elektrických  spotřebičů  (ponorné vařiče,  pájky, žehličky, rychlovarné 

konve, atd.), 
- vzájemné  návštěvy  chlapců  a  dívek  na pokojích – pouze se souhlasem vychovatele, 
- přechovávání  cenných  věcí, předmětů  a  částek  peněz,  které   převyšují 50,- Kč 

nenechávat na pokojích, vyšší částky  musí  dát  žák, student do úschovy  vychovateli, 
- zcizování  a  poškozování  společných  věcí  a  osobních věcí   spolubydlících, 
- svévolné opuštění domova mládeže, 
- stěhování nábytku. 

 

V. Režim dne. 
   
  budíček – čas vyplývá ze zaměstnání žáků, studentů                                                            
  osobní hygiena, úklid                           06.00 - 07.15 hod. 
  snídaně                                                06.30 - 07.40 hod. 
  hlášení nemocných, odchod k lékaři   07.40 – 08.00 hod. 
  mimořádné odjezdy domů,                  08.00 - 11.00 hod. 
  kontrola pokojů, příchod od lékaře 
  uzavření domova mládeže                  09.30 - 11.00 hod. 
  oběd                                                    11.30 - 13.45 hod. 
  osobní volno                                             do   17.30 hod.  
  večeře                                                  17.30 - 18.00 hod.          
  studijní klid                                           19.00 - 21.30 hod. 
  osobní hygiena                                     21.30 - 22.00 hod. 
  noční klid                                              22.00 - 06.00 hod. 
 
    
     Budíček – žáci, studenti se budí sami dle nástupu do zaměstnání. 
                      Vlastní vstávání  si přizpůsobí  svým zvyklostem  a potřebě  času pro splnění         
                      svých  povinností.   Rozloží  lůžkoviny a   přiměřeně  větrají.  Následně  složí   
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                      a uklidí ložní  prádlo, upraví lůžko a uklidí  pokoj. 
 
   Studijní klid  -  v této  době  musí být  v celé  budově  klid.  Na   pokoji  není  dovoleno  hrát  
                     na  hudební  nástroje,   používat  rádio  a  magnetofon.  Studium  po večerce              
                     povoluje  výjimečně  vychovatel  (asistent pedagoga) v noční  službě. 
 
   Vycházky - slouží   k   rekreaci   a   vyřizování   soukromých  záležitostí.  Délka  a počet      
                     vycházek  se řídí věkem, chováním,  hodnocením  pořádku a studijními výsledky. 
                     Návrat z vycházek - dle věku žáka, studenta: 
                           do 15 let věku    -  nejpozději do 20.00 hod. 
                                 15 - 18 let     -                   do 21.00 hod. 
                                 nad 18 let     -                   do 22.00 hod. 
                                studenti         -  po dohodě s vychovatelem do 24.00 hod. 
 
            Žákům  15 - 18letým  může být  povolena  vycházka do 22.00 hod. s písemným              
          souhlasem  zákonných zástupců,  potvrzeným   v  průkazce žáka.  O povolení vycházky  
          žák žádá vychovatele.  Odchod  i příchod  z  vycházky  musí  být  zapsán  v průkazce  
          žáka. Prodloužená vycházka se povoluje na návštěvu divadla, kina, tanečních kurzů. 
 
          Prodloužení  vycházek  nejdéle  do  24.00 hod. může  být  povoleno žákům, kteří                   
          se starají o žáky  z cizích  zemí v rámci  výměnných pobytů. Žáci I. a II. roč. musí mít ještě    
         písemné  povolení  zákonných zástupců. 
    
          Žáci, studenti,  vracející  se  z  vycházky,  nesmějí rušit  noční klid  a  své spolubydlící. 
          Všechny  vycházky  může  vychovatel omezit na dobu určitou z těchto důvodů: 
              -    porušování vnitřního řádu, 

-    zneužití vycházek, 
-    špatná studijní morálka, 
-    nevhodné chování. 

 

VI. Výchovná opatření. 
    
a) za vzorné chování, za  vzorné plnění povinností, za  mimořádný   čin,  za  mimořádné  
zásluhy  ve  prospěch ubytovaných  žáků, studentů  nebo DM,  může být udělena pochvala 
nebo jiné ocenění. 
 
b) pokud   žák, student  porušuje  řád   domova, uloží  se  mu   podle   závažnosti  provinění   
některá z těchto výchovných opatření: 
   -  podmíněné vyloučení z  ubytování  na domově mládeže  se  zkušební  lhůtou nejdéle             
      na dobu 1 roku, 
   -  vyloučení z ubytování  na domově mládeže. 
 

VII. Studentská samospráva.  
     
Na  začátku  každého  školního  roku  se ustanoví studentská  samospráva, složená                 
ze zástupců  všech skupin. Na první schůzce si zástupci skupin  zvolí  předsedu, který bude  
hájit zájmy žáků, studentů  při jednání  s  vedením  domova.  Schůzky  studentské  samosprávy 
se konají 2x do roka nebo dle potřeby a svolává je předseda samosprávy nebo vedoucí DM. 
Se   samosprávou   spolupracuje   vedoucí DM nebo vychovatel v těchto oblastech: 
-  využívání volného času, 
-  úklid, výzdoba pokojů, 
-  výchovná opatření, 
-  ostatní. 
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Součástí studentské samosprávy je stravovací komise složená se zástupců jednotlivých 
výchovných skupin, vedoucího domova mládeže a vedoucí stravovny. Stravovací komise  
se schází 2x do roka nebo dle potřeby a svolává ji předseda samosprávy. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení. 
          

              -    znalost  vnitřního  řádu  je  povinností  každého žáka,  studenta  a jsou povinni se jím                    
                   důsledně  řídit, 

-    neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka, studenta neomlouvá, 
-    žák, student stvrzuje  svým  podpisem  seznámení se  s ustanovením  vnitřního řádu domova       
     na začátku každého školního roku, 
-   zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem na přihlášce k ubytování, že se seznámil      

  s ustanovením vnitřního řádu domova mládeže. Vnitřní řád domova mládeže se přikládá         
  k přihlášce k ubytování a je dostupný na webových stránkách školy www.szestabor.cz v sekci   
  domov mládeže. 

 
 
 Přílohou vnitřního řádu jsou požární poplachové směrnice. 
 
 
 
Vnitřní řád platí od 14. 3. 2018. 
 
 
 
 
 
 
             David Šteger, Bc.                                                                   Blažena Hořejší, Ing. 
                vedoucí DM                                                                             ředitelka školy 
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