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Preambule:
Účelem vnitřního řádu je stanovit normy pro využívání objektů, které slouží především
mládeži. Určuje základní pravidla pro organizaci, vnitřní uspořádání a fungování domova
mládeže. Vnitřní řád se přímo vztahuje pouze na ubytované žáky a studenty.
I. Organizace provozu a ubytování mládeže
1. Výchovná činnost v domově mládeže
1.1. Domov mládeže (DM) patří, podle školského zákona č. 564/2004 Sb. ze dne 24. září
2004 mezi školská výchovná a ubytovací zařízení pro výchovu mimo vyučování. DM
zabezpečují žákům středních škol výchovu, ubytování a stravování. Obsah výchovné
práce v DM navazuje na obsah výchovně vzdělávací práce školy.
1.2. Výchovná činnost v DM v době mimo vyučování se zaměřuje především na
všestranný rozvoj osobnosti žáků. Poskytuje všem žákům možnost prohloubení
znalostí odborných, společenských i kulturních, včetně sportovního vyžití.
1.3. Ubytování ve školském zařízení je určeno především žákům školy. V případě volné
kapacity lze poskytnout ubytování i žákům jiných škol, popř. dalším osobám.
1.4. O poskytnutí ubytování rozhoduje ředitel školy na základě žádosti:
-

rodičů žáků
zákonných zástupců žáků
organizací, kterým byli žáci svěřeni do výchovy (dětské domovy)
ředitelství jiných škol, se kterými je uzavírána smlouva-dohoda o ubytování
plnoletého žáka

1.5. Z ubytování se v průběhu studia propouští:
-

na písemnou žádost rodičů
při ukončení studia
při závažném porušení vnitřního řádu DM (viz. Kázeňský řád)
ze zdravotních důvodů
na písemnou žádost plnoletého žáka
z důvodu neplacení úhrady za ubytování (viz. Smlouva o ubytování)

O propuštění a vyloučení žáka z ubytování rozhoduje ředitel školy na návrh zástupce
ředitele pro výchovu mimo vyučování (ZŘ VMV).
Při ukončení ubytování je nutno předložit propouštěcí list, podepsaný všemi určenými
osobami.
1.6. Provoz a vnitřní režim je stanoven individuálně tak, aby byli žáci připraveni se
dostavit do teoretické nebo praktické výuky.

Základní vnitřní režim dne (rámcový)
04:30 – 06:00
06:30
07:30
do 15:00
15:00 – 18:00
17:30 – 18:30
18:30 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00

budíček na vlastní žádost, hygiena, snídaně, odchod do výuky
hlavní budíček pro všechny žáky
kontrola DM ranní službou vychovatelů, případné odchody
k lékaři, atd. vždy s vědomím službukonajícího vychovatele
příchod z výuky
osobní volno žáků, zájmová činnost, program výchovných
skupin, možnost přípravy na výuku
osobní hygiena, večeře
příprava na vyučování, případně program výchovných skupin
sledování TV, příprava na večerku, osobní hygiena
večerka

Vnitřní režim dne lze upravit podle věku žáků. Základním kritériem pro udělení
delšího osobního volna je především chování a prospěch žáka, aktivita, dodržování
pořádku a osobní hygieny.
Odpolední nebo večerní programy výchovných skupin obsahují tyto činnosti:
denně:
- příprava na vyučování
- výchovná činnost
- zájmová činnost
1x týdně:
- generální úklid
- vycházkové odpoledne
- pracovní schůzka
- odjezd k rodičům (zpravidla v pátek po vyučování)
1x za dva týdny:
- výměna povlečení
Studenti mají povinnost se účastnit nástupů a schůzek se svými vychovateli.
1.7. Specifické normy pro ubytování zletilých studentů a zvláštní režim pro studenty
nástavbového studia:
-

pro zletilé studenty platí stejný režim jako pro ostatní žáky ubytované v domově
mládeže

-

po splnění studijních povinností a po dohodě s vychovatelem mají vycházky do 21:30
hod. výjimečně může být udělena vycházka do 22:00 hod.

-

večerka ve 21:00 hod. zůstává v platnosti pro celý domov jednotně s tím, že zletilí
studenti mají možnost studovat také po večerce, ale jen při dodržení těchto zásad:

a) pokud budou studovat všichni studenti z pokoje, mohou studovat na pokoji, ale
musí dodržovat pravidla pro noční klid v DM; studium musí ukončit nejpozději ve
23:00 hod.

b) ke studiu jednotlivců je určena učebna č. 316, rovněž do 23:00 hod.
c) sledování televizních programů je zletilým studentům povoleno po dohodě
s vychovatelem vykonávajícím noční službu do 23:00 hod.
Při závažných porušeních vnitřního řádu DM mohou být tyto výhody zrušeny.
2. Základní povinnosti a práva žáků v domově mládeže
2.1. Ubytovaný je povinen:
-

dodržovat ustanovení vnitřního řádu Dm školy a řídit se pokyny výchovných
pracovníků a vrátných v DM
chovat se slušně a zdvořile ke všem dospělým i k sobě navzájem
svědomitě se připravit na vyučování
šetřit zařízení a vybavení domova mládeže, elektrickou energii a vodu
udržovat pořádek a čistotu svých věcí, svého pokoje
provádět pořádkové služby určené vychovatelem
dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy
hlásit okamžitě zjištěné závady na zařízení budovy a inventáři
chodit čistě oblečen, dbát na úpravu zevnějšku, dodržovat hygienu
nahradit škodu na zařízení DM, jejíž způsobení žák zavinil
nahradit škodu na zařízení školy, jejíž způsobení žák zavinil
při vstupu do domova mládeže se přezout do domácí obuvi (ne tenisky)
používat žehličku jen na určených místech
sportovní halu a posilovnu využívat jen v doprovodu pedagogického pracovníka a řídit
se jeho pokyny
cenné věci uložit do úschovy u vychovatele, poněvadž škola neručí za případné ztráty
předmětů z neuzamčených skříní a pokojů
do jídelny chodit vždy slušně oblečen, dodržovat zde pravidla slušného stolování a
nechovat se hlučně
v případě nepřítomnosti v DM nahlásit příslušnému vychovateli telefonicky do 24
hodin důvod
při každém odchodu odevzdat klíč od pokoje, případnou ztrátu okamžitě nahlásit
příslušnému vychovateli

2.2. Ubytovaný má právo:
-

používat přidělenou místnost s příslušenstvím
využívat veškeré zařízení DM určené pro žáky
podílet se na organizaci volného času prostřednictvím svého vychovatele
zúčastňovat se zájmové činnosti a akcí pořádaných DM
požadovat základní vybavení pokoje a výměnu ložního prádla
podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím svého
vychovatele nebo zástupce ředitele pro VMV

-

přijímat návštěvy v určených prostorech v době osobního volna mimo dobu nočního
klidu
půjčovat si vybavení domova mládeže – elektroniku, hudební nástroje, sportovní
potřeby
používat telefon v hovorně domova mládeže za úplatu

2.3. Ubytovaným je zakázáno:
-

kouření, přechovávání a požívání alkoholických nápojů
nošení, držení a distribuce či zneužívání drog a jiných návykových látek
nosit do domova mládeže věci, které by ohrožovaly mravní výchovu žáků
přechování všech typů zbraní, nábojů, chemikálií, výbušnin a dalších nebezpečných
látek
používat vlastní elektrické spotřebiče na síť (pokud nejsou povoleny)
provádět jakékoliv zásahy do elektroinstalace, vodoinstalace a manipulace s hasícími
přístroji
stěhovat se bez vědomí vychovatele a manipulovat s vybavením
opouštět domov mládeže bez vědomí vychovatele
odhazovat odpadky a jiné předměty mimo nádob k tomu určených

3. Organizační záležitosti
Plán výchovně – vzdělávacích činností v domově mládeže je rozpracován podle ročního
plánu práce na jednotlivé měsíce, individuálně každým vychovatelem.
3.1. Příprava na vyučování se provádí denně (nejméně 1,5 hodiny)podle programu
výchovné skupiny. Studijní doba je pevně stanovena základním denním režimem,
s možností přesunutí na jinou dobu, která žáku vyhovuje. Kontrolu studijních
výsledků provádí vychovatel ve spolupráci s třídním učitelem a mistrem OV. Pokud
se chce žák připravovat po večerce, oznámí to vychovateli, který mu určí dobu
studia. Studijní dobu danou základním režimem dne nelze přesouvat na dobu po
večerce.
3.2. Zájmová činnost je rozdělena na pravidelnou (zájmové kroužky, plavání, pravidelné
akce 1x týdně) a nepravidelnou (divadla, kina, výstavy, besedy apod.). Zájmová
činnost je určena všem žákům školy. Těžištěm zájmové činnosti je práce
v zájmových kroužcích. Vstup do zájmového kroužku je dobrovolný. Práce
v zájmovém kroužku nesmí být na úkor studia a studijních výsledků. Návštěvy
zájmových útvarů mimo domov povoluje vychovatel.
3.3. Vycházky a osobní volno – individuální vycházky povoluje vychovatel. Vycházky a
jejich délky jsou podmíněny aktivitou a věkem žadatele. Při odchodu z domova
mládeže žák odevzdá na vrátnici vycházkovou knížku podepsanou vychovatelem.
Po návratu z vycházky vrátí vychovateli vycházkovou knížku potvrzenou vrátným.
Každý ubytovaný má nárok na osobní volno denně v době po vyučování do doby,
kdy se vydává večeře (do 18:00 hod.). Prodloužené osobní volno uděluje
individuálně příslušný vychovatel. Hromadné vycházky (společné návštěvy
kulturních a sportovních akcí) se konají za doprovodu vychovatele.

3.4. Odjezd z DM je stanoven po skončení školního týdne (zpravidla v pátek) na dobu od
skončení vyučování do 15:00 hod. Individuální odjezdy (nemoc, rodinné důvody
apod.) z DM povoluje vychovatel.
Příjezd do DM je stanoven na volný den před vyučováním od 18:00 hod. do 21:00
hod. nebo ráno den vyučování tak, aby se žák včas dostavil do výuky. Domov
mládeže je otevřen od neděle 18:00 hod. do pátku 15:00 hod. Mimo tento časový
úsek se Domov mládeže uzavírá.
Každý nezletilý ubytovaný žák má domovenku, do které se provádějí záznamy o
odjezdech a příjezdech. Rodiče (zákonní zástupci) doma potvrzují podpisem
domovenky dobu příjezdu domů a čas odjezdu do domova mládeže.
Odjíždí-li žák z DM z důvodu nemoci, je povinen to oznámit službukonajícímu
vychovateli, vyzvednout si domovenku, omluvit se ve škole nebo na praxi. V případě,
že se žák nemůže omluvit, požádá o to vychovatele.
3.5. Návštěvy v DM jsou povoleny pouze v prostorech k tomu určených v přízemí
domova mládeže. Na pokoje žáků se povoluje vstup pouze nejbližším příbuzným
žáka. Návštěvy nelze přijímat v době nočního klidu. V případě návštěvy rodičů žáka,
může být dotyčnému udělena mimořádná vycházka.
3.6. Nedílnou součástí ubytování v domově mládeže je stravování. Škola zajišťuje
celodenní stravu ve své jídelně. Jednotlivá jídla se vydávají v sobě stanovené
základním režimem dne. Přání a připomínky mohou žáci uplatnit prostřednictvím
svého vychovatele. Je zakázáno odnášet z jídelny příbory a nádobí.
3.7. Hygienická a zdravotní pravidla – žáci jsou povinni plnit základní hygienické
požadavky tj. denně se umývat, sprchovat, čistit si zuby, měnit si osobní prádlo,
převlékat se do nočního prádla. Povinností žáka je denně uklízet svůj pokoj.
Ubytovaní žáci jsou povinni hlásit veškeré úrazy při pobytu v domově mládeže i
mimo něj vychovateli, který je povinen ihned po ošetření zapsat úraz do knihy úrazů
a s bezpečnostním technikem vyplnit záznam o úrazu.
3.8. Způsob omlouvání nepřítomnosti – nemůže-li se žák ze zdravotních důvodů
zúčastnit teoretické nebo praktické výuky, oznámí to vychovateli, který zajistí
lékařskou prohlídku, informuje školu nebo pracoviště a rodiče žáka. Při onemocnění,
pokud to stav nemocného dovolí, žák odjíždí domů. Tuto skutečnost oznámí
vychovatel rodičům. Pokud lékař nepovolí odjezd žáka domů, je žák umístěn
v izolaci a vyčká příjezdu rodičů, kteří jsou povinni si pro nemocného přijet.
Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá v souladu s platnými předpisy
zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže); zletilý žák se
omlouvá sám.
3.9. Večerka a noční klid – v době přípravy na večerku (20,30hod.) žák ukončí
předcházející činnost, provede osobní hygienu, připraví si lůžko, převlékne se do
nočního úboru a uloží se ke spánku. Při večerce ve 21:00 hod. vychovatelé kontrolují
pokoje, zhasnou světla. Svítit mohou jen malé lampičky ke čtení, žáci jsou v klidu. Je
zakázáno se v noci uzamykat na pokojích. Žáci, kterým byla prodloužena vycházka
přes večerku, se při návratu chovají slušně a tiše, zbytečně nezapínají světlo a
neruší spolubydlící. Žáci, kteří odcházejí brzo ráno na pracoviště a vstávají před
budíčkem, se chovají tiše, aby nerušili spolubydlící.

3.10 Péče o prostředí DM a areál školy – udržovat a zlepšovat kulturnost všech prostor je
společným zájmem všech žáků. Proto žáci na začátku školního roku přebírají pokoje
do své péče a odpovídají za veškeré způsobené škody, které nebyly evidovány při
převzetí pokojů. Žáci jsou povinni udržovat ve všech prostorách čistotu a pořádek.
Výzdoba se povoluje jen taková, která nepoškodí zdi a vybavení. Každá výchovná
skupina pečuje o svěřený úsek areálu kolem DM.
3.11 Organizace služeb žáků – pro udržování pořádku a čistoty v DM a v jeho okolí, jsou
organizovány služby z řad ubytovaných žáků. Službu konají dva ubytovaní podle
rozpisu. Služba v ranních i odpoledních hodinách zajistí pořádek v okolí DM. Pokud si
služba neplní řádně povinnosti, může být dotyčným žákům služba o jeden týden
prodloužena příslušným vychovatelem. Kontrolu plnění povinností služby provádí
ranní a hlavní služba vychovatelů. Další povinností služby žáků je úklid jídelny po
večeři a pomoc při výměně povlečení ve skladu prádla.
3.12 Členění žákovského kolektivu – podle vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb. ze dne 22.
února 2005 o školských ubytovacích zařízeních, základní organizační jednotkou
výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina, která se
naplňuje v počtu 20-30 ubytovaných žáků. Žáci jednotlivých výchovných skupin jsou
ubytováni až po třech na pokojích, podle pohlaví, škol, ročníků a věku.
3.13 Domovní rada – v domově mládeže je ustanovena Domovní rada, ve které pracují
zástupci všech výchovných skupin a podílí se na řešení problémů ubytovaných žáků.
Činnost Domovní rady se řídí Statutem domovní rady.
3.14 Ochrana před alkoholismem a jinými návykovými látkami
Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví je žákům zakázáno přicházet pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek do Domova mládeže či setrvávat v něm; to vše
i za předpokladu, že množství takových látek v těle žáka by mohlo být považováno
pouze tzv. zbytkové.
Každý žák je povinen podrobit se na výzvu vyšetření na obsah alkoholu nebo jiných
návykových látek v těle včetně odběru biologického materiálu ke zjištění, zda žák
není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Orientační vyšetření provádí nejméně dvě osoby pověřené ředitelem školy, kterými
mohou být zaměstnanci školy příp. též i jiné osoby ve smluvním vztahu ke škole
pomocí dechové zkoušky, popřípadě odběru slin, moči či jiného vhodného
biologického materiálu.
Při vyšetření musí být respektována lidská důstojnost a ochrana zdraví
vyšetřovaného žáka.
Nesouhlasí-li žák s výsledkem orientačního vyšetření, má právo bezprostředně
požadovat potvrzení či vyvrácení výsledku provedením následného vyšetření ve
zdravotnickém zařízení, které pro školu vykonává pracovně lékařskou péči nebo
jiným zdravotnickým zařízením k tomu odborně a provozně způsobilým. Žák je
povinen k takovému vyšetření poskytnout potřebnou součinnost.

V případě, kdy bude u žáka zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, je
vedení DM oprávněného učinit vhodná opatření k zajištění žáka, spoluubytovaných a
ped. pracovníků (např. kontaktovat zákonného zástupce žáka, dočasně ubytovat
žáka v místnosti Izolace, atp.)
Je-li zdraví žáka, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, vážně
ohroženo, škola poskytne žákovi první pomoc a bez zbytečného odkladu mu zajistí
odbornou lékařskou péči a pak teprve informuje jeho zákonného zástupce nebo
osobu, která vůči němu plní vyživovací povinnost.
Odmítne-li se žák podrobit orientačnímu vyšetření či následnému vyšetření, považuje
se, jako by byl pod vlivem alkoholu nebi jiné návykové látky; o tom je třeba žáka před
vykonáním vyšetření poučit.
Pro účely tohoto Domovního řádu nejsou za návykové látky považovány potraviny a
potravinové doplňky, které neobsahují alkohol a jsou oficiálně schválené k prodeji, a
léky předepsané lékařem nebo volně prodejné, slouží-li k tlumení zdravotních obtíží a
nejsou-li užívané v míře vyšší, než jakou uvádí k nim přiložený příbalový leták.
Škola nemá právo v zájmu ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi
nepřiměřeně zasahovat do soukromí žáků.
Podrobnosti prevence a eliminace toxikomanie, alkoholových a jiných závislostí má
povinnost škola zpracovávat v tzv. minimálním preventivním programu, který je
k dispozici studentům i jejich zákonným zástupcům mj. formou dálkového přístupu, tj.
na internetových stránkách školy a na úřední desce školy.
4. Výchovná opatření
Při výchovné práci využívají výchovní pracovníci úseku VMV výchovná opatření dle
Kázeňského řádu školy a § 31 školského zákona. Výchovná opatření se projednávají
s třídním učitelem a mistrem OV, oznamují se písemně rodičům a zaznamenávají se do
osobního spisu žáka.
5. Bezpečnostní a protipožární opatření
Všichni ubytovaní žáci jsou povinni počínat si tak, aby neohrožovali svůj život a zdraví ani
život jiných. Žáci jsou povinni zúčastnit se veškerých školení a besed, týkajících se BOZ
a PO.
II. Závěrečná ustanovení
Vedoucí úseků jsou povinni seznámit své podřízené s tímto vnitřním řádem DM.
Vychovatelé jsou povinni seznámit ubytované žáky se zněním vnitřního řádu DM 2x
v průběhu školního roku.
V Otrokovicích 1.9.2014
Mgr.Libor Basel
ředitel školy

