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ŠKOLNÍ ŘÁD – PŘÍLOHA Č. 3 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 

 

Vnitřní řád domova mládeže (dále jen DM) upravuje podmínky pro ubytování v domově mládeže a je 

závazný pro všechny, kteří v něm pracují nebo využívají jeho služeb. DM IV je umístěn v Raisově ulici č. 

678. 

Domov mládeže zajišťuje ubytování, výchovně vzdělávací činnost a stravování přednostně žákům Střední 

průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace. 

V případě volné kapacity zajišťuje ubytování i jiným žákům nebo studentům za podmínek stanovených 

školským zákonem a vyhláškou o školských výchovných a ubytovacích zařízeních. 

Vnitřní řád je zveřejněn v budově domova mládeže na místě veřejně přístupném a také na internetových 

stránkách školy. 

Na začátku školního roku  jsou ubytovaní žáci a studenti seznámeni prokazatelným způsobem s vnitřním 

řádem. Současně jsou informováni i zákonní zástupci nezletilých, že byl vydán a seznámeni 

s jeho obsahem.  
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I. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ A PRAVIDLA 

VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

Všichni se v DM k sobě navzájem chovají slušně, zdvořile a s respektem.  

 

VÝKON PRÁV 

Ubytovaní žáci a studenti 

1. si mohou zřizovat domovní radu, volit do ní a být do ní voleni a jejím prostřednictvím se 

obracet na vedení domova mládeže s náměty a podněty k životu v DM. 

2. mohou si vyžádat individuální rozhovor s pedagogickými pracovníky DM. 

3. mohou využívat přidělené pokoje s příslušenstvím a veškeré vybavení domova sloužící 

k zdokonalení a prohloubení znalostí, dovedností a profesních schopností.  

4. se mohou účastnit vzdělávací a zájmové činnosti, akcí pořádaných nebo doporučených 

domovem mládeže nebo školou z oblasti kulturní, sportovní, společenské. 

5. mohou přijímat návštěvy v místnostech k tomu určených (zákonní zástupci mohou, poté 

co se ohlásí u vychovatele, navštívit žáka v jeho pokoji). 

Zákonní zástupci nezletilých ubytovaných žáků 

1. mohou navštívit své dítě v průběhu dne kdykoliv v DM po ohlášení zaměstnanci 

konajícímu službu, jsou informováni o jeho chování a průběhu vzdělávání. To se vztahuje 

také na rodiče ubytovaných zletilých žáků a studentů. 

2. mohou podávat připomínky, které se týkají chodu DM a pobytu žáků v něm, požádat o 

individuální úpravu režimu v DM, která není v rozporu s tímto vnitřním řádem. 

VÝKON POVINNOSTÍ 

Ubytovaní žáci a studenti 

1. připravují se na vyučování a dodržují klid ve studijní době. 

2. informují vychovatele o svém zdravotním stavu nebo změnách, ke kterým došlo v jejich 

životě a které by mohly mít vliv na poskytované ubytovací služby. 

3. vracejí se z vycházek v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem. 

Zákonní zástupci nezletilých ubytovaných žáků 

1. spolupracují s vychovateli, jsou s nimi součinní v oblasti prevence rizikového chování 

a dodržování zásad zdravého životního stylu. 

2. oznamují DM osobní údaje a evidenční údaje uvedené ve školském zákoně (§28) 

a neprodleně oznamují změny v těchto údajích. 

3. informují vychovatele o zdravotním stavu ubytovaného žáka a o všech změnách, ke kterým 

v této oblasti došlo a které by mohly mít na průběh poskytované služby vliv. 

4. na vyzvání se dostavují k osobnímu jednání, při kterém se projednávají závažné otázky 

týkající se chování ubytovaného žáka v DM. 

5. oznamují neprodleně DM, jestliže žák zůstává doma nebo v domácím ošetření. 



 
 

6. v případě potřeby zajistí, aby ubytovaný žák měl u sebe dlouhodobě užívané léky, 

a seznámí s jejich užíváním vychovatele DM. 

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM 

Provoz v DM IV je týdenní. V běžném týdnu je zahájení provozu v neděli v 16:00 hodin, ukončení 

je v pátek v 16:00 hodin. 

Provoz domova se řídí režimem dne, který je vyvěšen na hlavní nástěnce DM. 

 

Ubytování 

Přijetí do domova mládeže není nárokové, rozhodnutí o přijetí je vždy na školní rok a rozhoduje 

o něm ředitel na základě předem známých pravidel. Chlapci a dívky se ubytovávají odděleně 

a zohledňuje se i věk ubytovaných. 

 

Ubytování končí 

a) z vůle ubytovaného na základě jeho písemné žádosti nebo písemné žádosti podané 

prostřednictvím jeho zákonného zástupce; 

b) z důvodu opakované neúhrady stanovené úplaty za ubytování ve stanoveném termínu, 

případně  ve stanoveném náhradním termínu; 

c) jestliže ubytovaný přestal být žákem/studentem školy. 

d) jestliže bylo ubytovanému přerušeno vzdělávání na jeho žádost. 

e) jestliže ubytovanému bylo uloženo kázeňské opatření vyloučení z DM. 

 

Režim dne 

Ubytovanému je režimem vyhrazeno minimálně 8 hodin pro spánek. Večerka je ve 21.30, noční 

klid od 22.00. Budíček je individuální.  

Osobní volno je ubytovanému uděleno s přihlédnutím k jeho věku, struktuře činností v DM a jeho 

individuálním potřebám. Podmínkou je dodržování pravidel tohoto řádu. 

Příprava na vyučování je stanovena tak, aby v jednotnou dobu byl v DM klid. Vyhrazený čas 

a další provozní informace jsou vyvěšeny na nástěnce DM. 

Organizace domova mládeže 

Výchovně vzdělávací činnost v DM se odehrává ve výchovné skupině, která je základní 

jednotkou této činnosti. Vedoucí vychovatel pověřuje řízením jednotlivých výchovných skupin 

stanovené vychovatele a to vždy na začátku školního roku. Všichni vychovatelé jsou členy 

pedagogické rady školy. 

 

Příjezdy a odjezdy 

 Ubytovaní studenti a žáci přijíždějí v průběhu školního roku do domova mládeže v 

neděli od 16:00 do 22:00 hodin a svůj příchod oznámí vychovateli ve službě. Za včasný 

nástup nezletilého žáka do domova mládeže odpovídá jeho zákonný zástupce. Nezletilý 

ubytovaný žák po příchodu odevzdá vychovateli svou odjezdovou knížku. Příjezdy 

nezletilého ubytovaného žáka v pondělí může zákonný zástupce domluvit s vedením DM. 

 Odjezd z domova mládeže je stanoven na pátek po ukončení výuky; nejpozději však do 

16:00 hodin. Při odjezdu si nezletilý ubytovaný vyzvedne u vychovatele vypsanou 



 
 

odjezdovou knížku, kterou předkládá v místě bydliště zákonnému zástupci.  

 

Vycházky 

 Denně do 20:00 hodin, po dohodě s vychovatelem lze žákům 2. až 4. ročníku prodloužit 

vycházku do 21:30 hodin.  

 Žák zdržující se mimo DM po 20.00 nahlásí tuto skutečnost vychovateli a po příchodu 

z vycházky mu oznámí svůj příchod. 

 Ubytovaný student pomaturitního studia má vycházku denně do 22:30.  Svůj odchod 

a příchod ohlašuje vychovateli nebo nočnímu bezpečnostnímu pracovníkovi. Ve 

výjimečných případech může vychovatel povolit prodlouženou vycházku přes výše 

stanovenou dobu. 

 Návštěvy zvenčí  se  přijímají do  20:00  hodin se souhlasem vychovatele. 

 

Hlavní služba 

Hlavní služba v domově je určována z řad zaměstnanců. Služba  provádí kontroly všech prostor 

domova, dbá na dodržování vnitřního řádu a hygienických i bezpečnostních předpisů. O 

zjištěných závadách a přestupcích provádí zápis do denního záznamu.  

Kontroluje a uzavírá vchod do domova a v případě vyhlášení poplachu organizuje a řídí činnost 

v domově do příchodu vedoucích pracovníků školy. 

Po večerce přebírá povinnosti hlavní služby bezpečnostní pracovník vykonávající noční dohled 

a související činnosti. 

 

III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

A OCHRANY PŘED RIZIKOVÝMI JEVY 

V prostorách DM a při všech činnostech v rámci ubytovacích služeb poskytovaných je zakázáno 

 kouření a to včetně elektronických cigaret, jakákoliv konzumace návykových látek, 

omamných a psychotropních látek a jedů, pod vlivem těchto látek do DM přicházet nebo 

je do něj přinášet a jakkoliv je zde distribuovat, propagovat nebo prezentovat. Každé 

porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvláště závažné zaviněné porušení tohoto řádu 

a v souvislosti s tím může být uloženo kázeňské opatření uvedené v bodu V. 

 zasahovat do elektroinstalace (zásuvek, vypínačů, jističů, rozvodných skříní a jiných), 

zasahovat do rozvodů vody a odpadů. 

 chovat se násilně, nenávistně, brutálně, chovat se jakkoliv úmyslně ubližujícím způsobem 

a dopouštět se protiprávního jednání. Každé porušení tohoto zákazu je posuzováno jako 

zvláště závažné zaviněné porušení tohoto řádu a v souvislosti s ním může být uloženo 

kázeňské opatření uvedené v bodu V. 

 jakkoliv manipulovat s věcmi, které nejsou moje. Půjčovat si je bez svolení majitele 

a nakládat s nimi bez jeho svolení. 

 

 

 



 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Všichni v DM jsou pravidelně školeni v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví, 

prevence rizikového chování, ochrany osob za mimořádných okolností a v zásadách 

poskytování první pomoci. 

 Lékárnička první pomoci je umístěna v pokoji vychovatelů a je přístupná všem, čísla IZS 

jsou k dispozici na nástěnce. 

 Za zajištění dohledu nad nezletilými ubytovanými žáky zodpovídá vedoucí vychovatel a 

v rozpisu služeb pověřuje vychovatele dohledem nad skupinami.  

 Při pohybových a sportovních činnostech se účastníci řídí pravidly pro danou činnost, se 

kterými jsou seznámeni. 

Co ohlášení úrazu žákem 

 Vychovatel ošetří školní úraz, vyhodnotí jeho riziko a další postup a úraz zaeviduje. O 

úrazu informuje bezodkladně zákonného zástupce nezletilého ubytovaného žáka. 

V případě nutnosti zajistí DM lékařské ošetření nebo doprovod k lékařskému ošetření. 

 V DM se nedoporučuje přechovávat větší finanční obnosy nebo cenné věci. Ubytovaný 

si je ukládá do úschovy u vychovatele. 

 

Nemoc 

 Jestliže není ubytovanému dobře, oznámí to vychovateli ve službě. V případě méně 

závažného onemocnění nebo úrazu zůstává ubytovaný po dohodě s vychovatelem v 

DM a dodržuje léčebný režim. 

 V případě samostatného odchodu k lékaři nebo domů (ze zdravotních důvodů), 

oznámí tuto skutečnost vychovateli a nezletilý ubytovaný žák si vyzvedne 

odjezdovou knížku. Jestliže jde ubytovaný navštívit lékaře v Náchodě a nejbližším 

okolí, vrací se bezprostředně po ošetření zpět a informuje vychovatele nebo noční 

službu o svém zdravotním stavu. 

 Nepřítomnost v DM dokládá zletilý ubytovaný žák nebo student v odjezdové knížce, 

v případě nezletilého ubytovaného žáka jeho zákonný zástupce. Bez předběžného 

souhlasu nezletilý ubytovaný žák nikam neodjíždí. 

IV. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM DOMOVA MLÁDEŽE 

Ubytovaní žáci a studenti 

 dodržují zásady osobní hygieny, udržují pořádek a čistotu v pokojích i ve svých osobních 

věcech. 

 se zařízením DM zacházejí šetrně a hospodárně, v případě jeho úmyslného poškození 

nebo poškození z nedbalosti jsou povinni škodu nahradit. 

 hospodárně využívají teplou vodu, vytápění a elektrickou energii. Bez souhlasu 

vychovatele nepoužívají vlastní elektrospotřebiče. V případě zájmu o jejich používání 

předloží vychovateli přístroj k registraci a bezpečnostnímu techniku školy ke kontrole. 

Nikdy není možné používat vlastní vařiče, oteplovací tělesa či televizi. 

 nepřemisťují inventář pokoje, nic nelepí na zdi ani na jakýkoliv nábytek. 

 zjištěné závady zařízení nebo inventáře DM bezodkladně ohlásí vychovateli, v kanceláři 



 
 

nebo službě. 

 mají zakázáno chovat v DM jakákoliv zvířata 

 

 

V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 Za příkladné chování a plnění povinností nebo v případě mimořádné události je ubytovaný 

žák/student oceněn pochvalou vychovatele, vedoucího vychovatele nebo ředitele školy. 

S udělenou pochvalou je seznámen jeho zákonný zástupce. 

 V souvislosti s porušením vnitřního řádu nebo školského zákona a na návrh zaměstnanců 

DM je ubytovanému uloženo kázeňské opatření. Tím je podmíněné vyloučení a vyloučení 

z DM, procesně se jejich uložení řídí §31 školského zákona. 

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ubytovaného vůči zaměstnancům DM 

je vždy důvodem pro vyloučení ubytovaného z DM. 

 Vyloučený ubytovaný může v případě nouze požádat ředitele o poskytnutí dočasného 

náhradního ubytování v DM, ze kterého byl vyloučen. Jestliže ředitel žádosti vyhoví, 

ubytování je možné v této podobě po dobu maximálně jednoho měsíce. DM nehledá a 

nezajišťuje náhradní ubytování pro vyloučeného ubytovaného. V případě, že se takto 

dočasně ubytovaný vyloučený dopustí v této době jakéhokoliv porušení vnitřního řádu, je 

mu pobyt ukončen okamžitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Náchodě dne 1. 9. 2019  

 

 RNDr. Věra Svatošová 

  ředitelka školy 

 


