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Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, 
 Školní 164 

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
                                        
Ubytovaný má právo: 
 

 Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením 

 Využívat veškerého inventáře a  zařízení DM, určené žákům 

 Podílet se na organizování kulturní, společenské a sportovní činnosti na DM   

 Zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí  pořádaných DM nebo školou se 
svolením vychovatele  

 Zúčastňovat se zájmové činnosti mimo DM se souhlasem vychovatele 

 Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního povlečení. 

 Přijímat  návštěvy jen ve vyhrazených místnostech se souhlasem vychovatele nejdéle do 
21.00 hod 

 Používat vlastní radiopřijímače a další el.techniku jen se souhlasem vychovatele, a to jen 
mimo studijní dobu 

 
Ubytovaný žák je povinen: 
 

 Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se pokyny výchovných pracovníků 

 Zachovávat pravidla občanského soužití a vzájemné ohleduplnosti 

 Používat pro cestu do školy určenou trasu 

 Vyšší částky peněz a jiné cennosti uschovat  v  trezoru v kanceláři DM 

 Svědomitě a soustavně se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti 
sebevzděláváním 

 Šetřit zařízení DM a všemi druhy energií 

 Udržovat čistotu a pořádek svých věcí, svého pokoje, společenských místností  

 Provádět práce a služby pro kolektiv určené vychovatelem 

 Při odchodu z pokoje mimo DM zkontrolovat uzavření oken, vypnutí světel, odpojení 
veškerých  el. spotřebičů a uzamčení pokoje  

 Používat  prodlužovací kabel opatřený vypínačem a schválený vychovatelem 

 Finančně nahradit škody  způsobené na inventáři a zařízení DM 

 Dodržovat hodiny odjezdu z DM a příjezdu na DM 

 Oznámit  telefonicky vychovateli ve službě důvod nedodržení doby příjezdu na DM 

 Oznámit vychovateli mimořádný odjezd z DM včas ( minimálně den předem ) žáci         
kteří nemají 18 let předloží potvrzení nebo zajistí telefonickou omluvu zákonným 
zástupcem 

 Dodržovat včasné platby za stravu a ubytování dle pokynů 

 Účastnit se školení, instruktáží a poučení k všeobecné bezpečnosti, ochraně zdraví a 
požární ochraně, dále organizačních instrukcí a schůzek 

 Dodržovat pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární předpisy 

 Hlásit okamžitě závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a inventáři. 

 Oznámit ihned příznaky onemocnění, výskyt infekční nemoci a návštěvu lékaře  

 Používat domácí obuv a přezouvat se ve vyhrazených prostorách 

 Po večerce dodržovat noční klid a nerušit ostatní spolubydlící 
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Na DM je zakázáno: 
 

 Kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů, používání zdraví škodlivých a 
návykových látek ve všech prostorách DM 

 Ve shodě se zákonem je žákům mladším 18 - ti let zakázáno požívat alkoholické nápoje i 
mimo DM 

 Hraní karet a jiných her o cenné věci 

 Přechovávání nebezpečných látek a třaskavin všech typů, střelných zbraní a nábojů, 
nožů s čepelí delší 5 cm 

 Přechovávání zvířat 

 Využívat spolužáků k osobním posluhám, dopouštět se zastrašování, vydírání nebo 
jiného nátlaku na spolubydlících, absolutní zákaz šikany a jakéhokoliv projevu rasizmu a 
xenofobie 

 Používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících, vysoušecích přístrojů a stolní 
lampy s úspornou žárovkou 

 Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu.  

 Zdržovat se v budově DM od 7.45 do 13.00 hod 

 Opustit DM ve studijní době bez souhlasu vychovatele 

 Zamykat se na pokojích a jiných místnostech DM 

 Bez souhlasu vychovatele se přestěhovat na jiný pokoj a přemísťovat inventář DM 

 Vylepovat plakáty a obrázky na nábytek a zdi DM 

 Vyklánět se a pokřikovat z oken 

 Ukládat na oknech potraviny a vyhazovat z oken jakékoliv předměty 

 Koupat se v pískovnách jezerech, řekách a jiných místech, kde není vyhrazen prostor pro 
koupání a zabezpečen náležitý dozor 

 Navštěvovat jiné pokoje po 21.30 hod 

 Absolutní zákaz návštěv na pokojích opačného pohlaví 

 Používání mobilních telefonů a osobních počítačů po 22.00 hod. 
 

Ubytování žáků 
 

 Ubytován, může být každý žák, který předloží  vyplněnou  přihlášku k ubytování, 
potvrzenou zákonným zástupcem a zaváže se dodržovat Vnitřní řád DM 

 Při nástupu musí žák uvést všechny své náležitosti, tj. adresu trvalého bydliště, datum 
narození, zdravotní pojišťovnu, fotografii a kontakt na svého zákonného zástupce 

 Ubytování se poskytuje na jeden rok, po této době je nutno podat novou přihlášku a to 
nejpozději do konce měsíce června 

 Ukončení ubytování žáka na DM v průběhu školního roku se uskuteční na základě 
písemné zákonného zástupce nebo na základě vyloučení. 

 Po ukončení ubytování v DM je žák povinen předat zapůjčené věci bez  závad, včetně 
klíčů, případně finančně nahradit jejich ztrátu nebo poškození 

 Budova DM je z bezpečnostních a provozních důvodů v dopoledních hodinách  
uzamčena (od 8,30 hod do 13,00 hod.). V naléhavých případech lze zajistit otevření 
budovy  v kanceláři  školy s vědomím třídního učitele a vychovatele  

 Žáci odcházejí z budovy na snídani a vyučování nejpozději v 8.45. Po této době je DM 
uzamčen a bez předchozí domluvy s vychovatelem zde nemají žáci přístup 
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Stravování žáků 
 

 Všichni žáci ubytovaní v DM jsou povinni se pravidelně a celodenně stravovat ve 
školní jídelně 

 V nepřítomnosti se odečítá hodnota stravy pouze v tom případě, že se žák 24 hodin 
předem řádně odhlásil 

 Jídlo se vydává v určenou dobu podle stanoveného režimu 

 Do jídelny vstupuje žák řádně oblečen a upraven, vařené jídlo se konzumuje 
výhradně v jídelně 

 Žáci jsou povinni dodržovat kulturu stravování a v jídelně udržovat pořádek 
 
 
Hygienické zásady 
 
Žák ubytovaný v DM je povinen : 

 Udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách DM 

  Mít osobní hygienické prostředky a plnit požadavky osobní hygieny 

  Osobní  věci, prádlo, oblečení a obuv udržovat v čistotě 

 Denně před odchodem do školy uklízet svoje osobní věci, lůžko a pokoj, generální 
úklid provádět 1x týdně 

 V pátek před odjezdem zanechat pokoj v bezvadném stavu 

 K pobytu v DM mít vhodnou domácí obuv a oblečení 

 Ložní prádlo měnit 1 x za 14 dní, ke spaní používat pouze noční prádlo 

 Podle úkolů stanovených pro službu provádět úklid okolí DM 

 Ke sportovní činnosti používat vhodné sportovní oblečení a obuv 

 Při onemocní na DM, po lékařské pohlídce informovat vychovatele, zákonného   
zástupce a neprodleně odjet domů 

 Při onemocnění doma jsou zákonní zástupci žáka, povinni neprodleně jej telefonicky 
omluvit v DM a ve škole 

 
 
Bezpečnostní opatření 
 

 Ubytovaní žáci jsou na začátku školního roku prokazatelně seznámeni s 
Vnitřním řádem DM, bezpečnostními a protipožárními předpisy, což potvrdí svým 
podpisem a jsou povinni je důsledně respektovat  

 Domov mládeže ani vedení školy nepřejímá odpovědnost za peníze a jiné cennosti, 
které nebyly předány vychovatelům do úschovy a uzamčeny do trezoru 

 V zájmu ochrany zdraví žáků, jsou tito povinni podrobit se orientační dechové 
zkoušce a v případě zjevné opilosti nebo podezření na požití návykové látky budou 
rodiče neprodleně vyzváni k zajištění jejich bezpečnosti nebo bude o to požádána 
Policie ČR 

 
Organizace výchovných skupin 
 

 Žáci jsou rozděleny do výchovných skupin zpravidla podle ročníků, tříd a pohlaví do 
počtu max.24 ubytovaných 

 Každá výchovná  skupina je svěřena stálému vychovateli nebo zastupujícímu 
vychovateli ve službě 
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Organizace žákovských služeb 
 

 Žákovské služby jsou určovány odpoledne od 14.00 hod. do 21.30 hod. 

 Žáci jsou povinni sledovat rozpis služeb a řídit se pokyny vychovatelů 
 
Příprava na vyučování 
 

 Studijní doba je stanovena v režimu dne, u jedinců povoluje výjimky vychovatel 

 V průběhu studijní doby se žáci zdržují na pokojích, dodržují klid – je zakázáno 
opouštět DM 

 V případě špatného prospěchu nařídí vychovatel individuální studium 

 Studium po večerce povoluje ve výjimečných případech vychovatel a to nejdéle do 
23.00 hod. 

 
Individuální vycházky žáků 
 

 Individuální vycházky se umožňují žákům v době jejich osobního volna se svolením 
vychovatele, žák musí nahlásit odchod i příchod vychovateli  

 Individuální vycházky v době přípravy na vyučování a plánované výchovné akce jsou 
povolovány jen ve výjimečných případech vychovatelem 

 Vychovatel má právo při vykazování špatných studijních výsledků, neplnění 
povinností a nerespektování řádu DM omezit vycházky 

 
Zájmová činnost 

 

 Žáci mají možnost přihlásit se do zájmového útvaru v DM nebo se souhlasem 
zákonného zástupce i mimo  DM 

  Ke společnému trávení volného času mohou využívat zařízení kluboven, kuchyňky, 
herny na stolní tenis, tělocvičen, posilovny a hřišť 

 V době osobního volna s vědomím vychovatele mohou žáci individuálně nebo 
společně navštěvovat  plavecký bazén,  hřiště TJ, tenisové kurty pro veřejnost, kino a 
ostatní zařízení města pro společenské a kulturní aktivity 

 
Odjezd z DM 
 

 Provoz DM končí v pátek v 15.30 hod. 

 Mimořádné odjezdy během týdne jsou umožněny :  
       při onemocnění v DM na základě lékařského potvrzení nebo tel. omluvy zákonným  
             zástupcem 
             na písemnou popřípadě tel. žádost zákonného zástupce 
             na základě oznámení třídního učitele o účasti žáka na školní akci 

 Nelze tolerovat opuštění DM bez vědomí vychovatelů 
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Příjezd na DM 
 

 Pravidelný příjezd na DM je v neděli od 17.00 do 21.30 nebo v pondělí od 05.30 
do 07.45  

  Na začátku školního roku, žáci předloží potvrzení od zákonného zástupce, kdy 
budou na DM přijíždět a jsou povinni tuto dobu dodržovat 

 V případě změny, v průběhu roku předloží žáci nové potvrzení 

  Nedodržení  doby příjezdu z důvodu nemoci nebo z jiných důvodů, žák nebo 
zákonný zástupce, neprodleně ohlásí  telefonicky vychovateli ve službě popř. 
písemně předem 

 V příjezdový den může být pro žáky, kteří přijíždějí později, večerka  prodloužena 
do 22,30 s podmínkou že nebudou rušit noční klid v budově 

 Pro tento noční příjezd je nutný písemný souhlas zákonného zástupce žáka 
 
Výchovná opatření 
 
1. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za  mimo - 
    řádné  zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo jiné 
    ocenění. Jsou to : 
 

 ústní pochvala vychovatelem, 

 ústní pochvala vychovatelem před výchovnou skupinou, 

 ústní pochvala ředitele školy před shromážděním ubytovaných žáků 

 jiné ocenění ( věcná odměna ) udělena ředitelem školy 
 
 
2. Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé  
    z těchto výchovných opatření : 
  

 napomenutí vyslovené vychovatelem 

 zákaz vycházek po určitou dobu dle závažnosti přestupku 

 důtka vychovatele před výchovnou skupinou 
 
při hrubém nebo opakovaném přestupku : 
 

 důtka vedoucího vychovatele 

 podmínečné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou 

 vyloučení z ubytování na dobu určitou 

 ukončení ubytování v DM 
     

1. Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k předchozímu chování žáka   
2. V případě drobnějších kázeňských přestupků lze zvolit alternativní trest – užitečná 

činnost pro DM                                    
3. Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku, 

nerozhoduje pořadí provinění 
4. Opakované přestupky jsou posuzovány přísněji.                 
5. Pochvaly a jiná výchovná opatření k posílení kázně se oznamují třídnímu učiteli a 

písemně  zákonnému  zástupci  žáka 
6. Zákonný  zástupce žáka může být  přizváni k vyřešení problému do DM 
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Závěrečná ustanovení 
 

 Tento vnitřní řád je v souladu s platnými právními předpisy pro školní ubytovací 
zařízení 

 Každý ubytovaný žák dbá na to,aby se svým slušným chováním a vystupováním na 
veřejnosti zasloužil o dobrou pověst DM 

 Všechna ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro žáky i výchovné pracovníky DM a 
jejich porušení řeší podle závažnosti vychovatelé, pedagogická rada nebo vedení 
školy 

  
 
 
 
 
 
 
 

Vnitřní řád domova mládeže vstupuje v platnost 1. září 2012 
 

 

 
    Ivan Jurčíček                                                                                    Ing. Pavel Nováček  
 
vedoucí vychovatel                                                                                     ředitel školy                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


