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1. SOUPIS REVIZÍ V CELÉM DOKUMENTU 

 

Číslo revize  Datum platnosti Popis revize 

1/2013 1.9.2013 Změna obchodního jména školy 

Do tohoto soupisu se stručně s ohledem na uživatele zaznamenávají po sobě následující popisy revizí. 
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VNITŘNÍ  ŘÁD  DOMOVA   MLÁDEŽE 
  

    Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které zabezpečuje žákům výchovné 

působení, ubytování a stravování a plnohodnotné využívání volného času.  

 Domov mládeže je v provozu jen ve dnech školního vyučování, vyjma víkendů a prázdnin. 

Pedagogičtí pracovníci zajišťují péči o žáky v rozsahu stanoveném českými zákony a předpisy, 

zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti žáků a v oblasti osobní a kolektivní hygieny. 

 Úpravou režimu dne a střídáním činností vytváří podmínky pro přípravu žáků na vyučování 

a pro regeneraci duševních i fyzických sil. 

       Přijetí do DM není nárokové,  přihláška  platí  na jeden školní rok.   Při umísťování žáka do 

DM  přihlíží  ředitel DM ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti, k jeho sociálním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

poměrům a zdravotnímu stavu. Při umísťování žáků k ubytování na další školní rok přihlíží ředitel 

DM též k chování a aktivitě žáka v roce předchozím. 

Přihlášku na školní rok podávají na adresu DM zákonní zástupci nezletilých žáků (dále též 

rodiče) a žáci zletilí do 30.6., a to vždy na jeden školní rok. Žadatel je vyrozuměn písemně. 

Ubytování v DM není nárokové. 

Žákovi může být v průběhu škol. roku ukončeno ubytování, pokud o to písemně požádá 

zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, není-li opakovaně v daném termínu uhrazena úplata za 

ubytování, pokud žák přestal být žákem školy nebo byl vyloučen z DM. 

 

1.   PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ A ZLETILÝCH ŽÁKŮ: 

 

1.1   Práva rodičů a zletilých žáků: 

 

 Být informován o průběhu pobytu žáka v DM, o chování a aktivitě nezletilého žáka 

(nejméně 1x ročně). 

 Podávat připomínky vedení DM a vychovateli vztahující se k pobytu žáka v zařízení.  Po 

dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové podmínky 

pobytu v DM. 
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1.2 Povinnosti rodičů nezletilých žáků: 

 

 

 

 Zajistit, aby žák docházel řádně do DM. 

 Na vyzvání ředitele DM se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

výchovy žáka. 

 Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy.  

 Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého 

příjezdu apod.). 

 Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny bydliště, 

doručovací adresy, tel. čísla apod., a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. 

ukončení ubytování), nebo pro bezpečnost (např. změna pravidelného příjezdu na DM).   

 Žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče písemně řediteli DM nejpozději 10 

dnů před dnem ukončení ubytování, obvykle do 20. v měsíci. Při nedodržení této lhůty může 

být účtována úhrada za další měsíc. 

 Uhrazovat poplatky za poskytované služby (ubytování a stravování) ve stanovených 

termínech. Měsíční úplata za ubytování, příp. stravování, je splatná do 25. dne předchozího 

měsíce. 

 

 Tyto povinnosti plní samostatně též zletilí žáci. 
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2.    PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÉHO ŽÁKA: 

 

2.1  Práva žáka  

 

 Uplatňovat svá práva vyplývající z „Úmluvy o právech dítěte“, zejména právo na vzdělání, 

odpočinek a volný čas, na respektování své osobnosti a další.  

 Umožňovat svým chováním a jednáním naplnění těchto práv ostatním ubytovaným žákům i 

zaměstnancům.  

 Používat veškeré vybavení DM, využívat možnosti stravování.  

 Využívat volného času v domově k rozvoji své osobnosti tím, že se bude řádně připravovat 

na vyučování a využívat nabídky činností pro volný čas.  

 Vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života v DM, zejména prostřednictvím 

žákovské samosprávy a na organizačních schůzkách výchovných skupin.  

  Být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v DM. 

 
 

2.2  Povinnosti žáka 

 

 Dodržovat vnitřní řád, režim DM, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž 

byl prokazatelně seznámen. 

 Chovat se obezřetně, neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit majetek svůj, DM i 

ostatních. 

 Dbát pokynů pracovníků DM. 

 Řádně docházet do DM, účastnit se školního vzdělávacího programu, zejména 

organizačních a výchovných schůzek skupiny, týdenního úklidu apod. a dobrovolně též 

zájmových aktivit. 
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  Nezdržovat se v době výuky dle stanoveného  rozvrhu hodin v prostorách DM. V případě, 

že z důvodu nemoci nemůže žák na počátku dne zahájit výuku ve škole a je nucen setrvat na 

DM, toto neprodleně před začátkem výuky nahlásí vychovateli a současně na sekretariát 

školy či třídnímu učiteli a zákonnému zástupci (rodičům). V případě onemocnění, úrazu 

v době výuky se žák přemístí na DM po uvědomění tř. učitele a sekretariátu školy, a to jen 

s jejich souhlasem a za  podmínek, které určí tř. učitel.  

 Informovat příslušné pracovníky DM o důležitých okolnostech týkajících se jeho 

zdravotního stavu a podmínek pobytu (zejména o důvodu a místu pobytu mimo DM ve 

dnech školního vyučování a příčině neúčasti při výuce ve škole).  

 Podílet se na úklidu vlastního pokoje a pomáhat při údržbě okolí DM v rámci žákovských 

služeb.  Respektovat a ctít práva druhých a umožňovat jim svým chováním a jednáním 

naplnění těchto práv zejména tím, že  je tolerantní a ohleduplný k potřebě spolubydlících 

se v klidu učit a mít své soukromí.  Nejsou tolerovány návštěvy na pokojích a 

shromažďování se na chodbách a schodištích v době studijního klidu a v období přípravy na 

večerku a po večerce a také návštěvy žáků opačného pohlaví po 19 hodině a v příjezdový 

den. Výjimky na žádost žáka povoluje skupinový či jiný vychovatel. 

 Musí-li žák studovat po večerce, dbá především na to, aby nerušil spolubydlící, požádá 

svého vychovatele nebo pomocného vychovatele v noční službě o určení místa pro studium.  

 Chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících zejména tím, že zamyká pokoj 

vždy, když ho jiný v dané době neužívá, nezamyká jej zevnitř. Nevnáší do DM cenné věci a 

předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem nebo přípravou na vyučování, ani vyšší částky 

peněz. Výjimku může povolit vychovatel, kterému je žák povinen tuto skutečnost 

neprodleně oznámit (podmínka pro příp. náhradu z pojištění).  

 Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, nenarušovat kázeň, veřejný pořádek 

a sousedské vztahy.  

  Dodržovat zákaz sedání na oknech a zdržování se na balkónech, vyhazování věcí z oken, 

vyklánění se a pokřikování na kolemjdoucí. 
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3.  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY MAJETKU, ZDRAVÍ A 

HYGIENY V DM: 

 

Žákům není dovoleno: 
 

 Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky vč. jejich obalů (tj. zejména 

cigarety, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky), hrát hazardní hry, 

vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Při 

důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí DM 

opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i 

orgán sociálně právní ochrany, školu, popř. Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, 

zajistí DM lékařskou pomoc. Nemůže-li DM zajistit dostatečný dohled nad zdravotním 

stavem žáka, tak žádá rodiče o umístění žáka mimo DM. V případě důvodného 

podezření z požití alkoholu se žák podrobí orientační dechové zkoušce a v případě 

pozitivního výsledku je ihned na jeden den vyloučen z DM - rodiče jsou telefonicky 

informováni a zajistí si odvoz žáka, zletilý žák opustí DM sám.   

 Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání 

snižující lidskou důstojnost, propagovat a rozšiřovat pornografii a podílet se na jiné 

nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy tolerovat vůči jiným i vůči vlastní osobě.   

 Kouřit v budově a v jejím okolí, jakož i na všech akcích pořádaných DM.  

 Používat vlastní elektrické spotřebiče. Výjimku tvoří registrované spotřebiče a jejich 

příslušenství (nutnost uzavření písemné dohody). Jedná se např. o holící strojky, 

vysoušeče vlasů, kulmy, elektrické hodiny a budíky, rádia, nabíječky baterií, 

prodlužovací kabely, audiotechniku, lampičky, osobní počítače, monitory, tiskárny apod. 

Nepatří mezi ně tepelné spotřebiče (vařiče, přímotopy apod.) Všechny spotřebiče 

podléhají revizi dle ČSN.  Jejich vlastníci jsou povinni předložit je k revizi a uhradit 

poplatek stanovený ředitelem DM za jejich užívání (úhrada části nákladů na spotřebu el. 

energie). Za úhradu koncesního poplatku radiopřijímače zodpovídá vlastník. Nejsou 

povoleny televizory a jiné spotřebiče, které nesouvisejí s přípravou na vyučování a 

ubytováním. 
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 Chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy na pokoji ani v jiných prostorách 

DM. 

 Zasahovat do elektrických zařízení a manipulovat s otevřeným ohněm.  Bez svolení 

vychovatele přemísťovat nábytek. Přivezení vlastního vybavení pokoje schvaluje 

vedoucí vychovatel. 

 Poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob. Škody je povinen uhradit 

bezprostředně viník či jeho zákonní zástupci. Výši náhrady škody na majetku DM určuje 

orgán jmenovaný ředitelem DM.  

 

Žák dodržuje základní pravidla hygieny a udržuje čistotu a pořádek ve svých osobních 

věcech.  Podílí se na denním a týdenním úklidu pokoje a v daných termínech si vyměňuje ložní 

prádlo. V rámci veřejně prospěšné činnosti přispívá k udržování pořádku ve společných prostorách 

a okolí. V budově se žák pohybuje v domácí obuvi a slušně oblečen. Venkovní obuv ukládá na 

k tomu určeném místě. Přenesení venkovní obuvi do pokoje povoluje v odůvodněných případech 

skupinový vychovatel. 

 

Ke konzumaci jídla jsou v DM vyhrazeny prostory u kuchyněk. Není dovoleno připravovat 

a konzumovat tepelně upravované jídlo na pokoji, v klubovnách nebo jiných společenských 

prostorách. Je zakázáno odnášet kuchyňské nádobí a náčiní z kuchyněk. Dále žáci dodržují 

provozní řády kuchyněk a návody k elektrospotřebičům.   

Žák ukládá vlastní potraviny podléhající zkáze v lednicích a trvanlivé potraviny (např. 

pečivo aj.) na vyhrazeném místě v pokoji. V lednicích a skříních lze ponechat přes víkend nápoje a 

trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a neotevřených obalech (ostatní bude 

likvidováno bez náhrady). Není dovoleno ukládat potraviny a nápoje na okenních parapetech a 

balkónech. 

Žák je povinen ohlásit odchod k lékaři, mimořádný odjezd domů v průběhu týdne, 

jakýkoliv úraz a jiné podstatné skutečnosti týkající se jeho pobytu (delší nepřítomnost ap.). V 

případě návratu od lékaře sdělí žák výsledek vyšetření a dodržuje pokyny lékaře a zaměstnanců.  
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4.    ORGANIZACE  A  PROVOZ  DM 

 

Do DM přijíždí žák (obvykle v den před dnem zahájením škol. vyučování – příjezdový den) 

od 18 hod., nejpozději však do 20:30 hodin (výjimky z tohoto ustanovení povoluje vedoucí 

vychovatel); první den škol. výuky přichází do 14ti hodin. Nepřítomnost v DM ohlásí nejpozději do 

15 hodin první den školní výuky. V odjezdový den (obvykle v pátek) opouští žák budovu do 14:30 

hodin.   

Při příchodu do DM se žák v kanceláři vychovatelů prokáže bez vyzvání příjezdovou a 

odjezdovou knížkou žáka. Žák je povinen zaevidovat každý příchod a odchod do knihy s volbou 

důvodu odchodu. 

 

O večerce má připraveny lůžkoviny, noční oblečení, je zhasnuté stropní světlo a po ní nesmí 

používat akustické spotřebiče a počítače. Prodloužení osobní večerky z důvodu sledování 

televizního programu nebo přípravy na vyučování s pomocí vlastního počítače povoluje na žádost 

žáka skupinový vychovatel.   

Mimořádný odjezd z DM v týdnu (kromě důvodu akutního onemocnění, zkrácení týdenní výuky 

apod.) musí rodiče nezletilých žáků sdělit písemně s odůvodněním, výjimečně telefonicky, 

skupinovému vychovateli. 

Provozní závady na majetku a vybavení DM oznamuje vždy vychovateli. 

Ztrátu osobních věcí a peněz oznamuje bez prodlení vychovateli. 

Žák nakládá hospodárně s elektrickou energií, vodou a potravinami.   

Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj, užívané vybavení, klíče i zapůjčený 

inventář podle pokynů vychovatele. 

Návštěvy zvenčí přijímá žák do 19 hodin s vědomím vychovatele v prostorách k tomu vyhrazených 

(společenská místnost). V pokoji mohou žáka navštívit rodiče, rodinní příslušníci a učitelé.  

DM organizuje o víkendech a o prázdninách v rámci své doplňkové činnosti ubytovací akce. 

Výtěžek z nich je investován do zkvalitnění vybavení DM. Povinností žáků je  připravit pokoj . 

DM poskytuje žákům v omezeném rozsahu připojení vlastních počítačů k internetu. Tato služba je 

nenároková a DM negarantuje dostupnost a rychlost připojení.  
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5.  OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ 

5.1  Odměny 

 

a) pochvala vychovatele nebo ředitele DM, 

b) bezplatné nebo částečné hrazení účasti na kulturní, sportovní nebo jiné akci, 

c) věcná odměna. 

5.2   Kázeňská opatření 

 

a) napomenutí vychovatele, 

b) napomenutí vedoucího vychovatele, 

c) kázeňská opatření ve správním řízení (podmíněné vyloučení a vyloučení z DM). 

 
Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují za 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených Vnitřním řádem DM.  Udělení výchovných 

opatření se sděluje zákonným zástupcům nezletilých žáků písemně. Rodičům žáků, kteří dosáhli 

plnoletosti, se oznamují pouze kázeňská opatření s právními důsledky (správní řízení s žákem). 

5.3  Denní režim 
 

6:00     konec nočního klidu 

6:00 - 7:15    ranní hygiena, úklid pokojů 

6:45 - 7:15    výdej snídaní 

7:30     - 13:00    uzamčení DM, doba vyučování 

11:30 - 14:00    výdej obědů  

14:30 - 18:00    zájmová činnost 

17:30 - 18:00    výdej večeří 

19:00   ( po.,út.,čt. )  příchod na DM, uzamčení domovů 

20:00   ( středa )  příchod na DM, uzamčení domovů 

18:00 - 19:00    osobní volno na DM 

19:00 - 21:00    období klidu a tolerance - studijní klid   

21:00 - 21:30    osobní hygiena, příprava na večerku 

21:30     večerka  

od 22:00    noční klid 
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Bezpečnostně právní akademie s. r. o., střední škola, 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 

Vycházky: 
 

Denní vycházky uděluje skupinový vychovatel, příp. vychovatel v hlavní službě. Příčinou omezení 

vycházek může být zhoršení školních výsledků, na žádost rodičů, závažné či jakékoliv porušování 

Vnitřního řádu DM nebo udělení kázeňské opatření. 

 žáci mladší 18-ti let mají vycházky denně do 19:00 ( ve středu do 20:00 ) 

 žáci starší 18-ti let mají denně vycházky do 21:00 ( v případě, že se žák odhlásí z DM a bude 

v nočních hodinách přistižen na pokoji, zaplatí 350,- Kč za přespání - smluvní cena pro 

hosty ) 

 

Platnost od 31.8.2011 

 
 
 
 

-----------------------------------     ------------------------------------- 

    vedoucí vychovatel             ředitel BPA 

 

 

 

 


