
Vnitřní řád 

domova mládeže  SOŠ a SOU Dubno 

 

 

Domov mládeže SOŠ a SOU Dubno poskytuje žákům školy a žákům ostatních 

středních škol se sídlem v Příbrami ubytování, výchovně vzdělávací činnost 

navazující na činnost školy a zajišťuje ubytovaným žákům stravování. 

Vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností 

a jiných aktivit. 

Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti na domově mládeže  

je výchovná skupina vedená skupinovým vychovatelem.  

K zjednodušení řešení problémů, požadavků, připomínek, návrhů apod. slouží 

Domovní rada domova mládeže, ve které jsou zastoupeni žáci z jednotlivých 

výchovných skupin a vychovatelé. 

Výchovně vzdělávací činnost domova mládeže je zpracována do ročního, 

měsíčních a týdenních plánů jednotlivých skupinových vychovatelů domova 

mládeže, které vycházejí ze ŠVP pro domov mládeže, platného od 1. 9. 2017. 

K vnitřnímu uspořádání chodu domova mládeže slouží vnitřní řád domova 

mládeže. 
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Všeobecná ustanovení 

1. Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům SOŠ a SOU 

Dubno a žákům ostatních středních škol se sídlem v Příbrami kvalifikované 

výchovné působení, ubytování a stravování. Přijetí do domova mládeže 

není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. 

Přihláška do domova mládeže musí být podána obratem po oznámení  

o přijetí na školu (nejpozději do konce června daného roku), u žáků vyšších 

ročníků do konce měsíce června daného roku. 

Oznámení o přijetí nebo nepřijetí na domov mládeže zasílá ředitel školy do 

konce srpna daného roku. Ukončení pobytu na domově mládeže 

v průběhu školního roku se uskuteční na písemnou žádost zákonného 

zástupce nebo zletilého žáka, nebo na základě hrubého porušení vnitřního 

řádu domova mládeže po udělení kázeňského opatření = vyloučení žáka 

z domova mládeže ředitelem školy. 

2. Každý žák v domově mládeže je zařazen do výchovné skupiny vedené 

skupinovým vychovatelem, který ve své působnosti zastupuje zákonné 

zástupce. 

3. Domov mládeže je v provozu během školního roku, vyjma prázdnin, 

víkendů a státních svátků. 

4. V areálu domova mládeže, v době vyučování a na veřejnosti žák dodržuje 

pravidla slušného chování. 

5. Provoz v domově mládeže se řídí denním režimem, který je přílohou 

tohoto řádu. 

6. Úhrada za ubytování se platí hotově nebo převodem z peněžního ústavu 

na účet 11439211/0100  vždy do 15. předchozího měsíce. Variabilní 

symbol je rodné číslo žáka. Možné je také v peněžním ústavu zadat 

povolení k inkasu. V případě prodlení plateb za ubytování v domově 

mládeže, bude s žákem ukončen pobyt v domově mládeže a dlužná částka 

bude vymáhána včetně nákladů řízení.   
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7.  Škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti ubytovaným žákem hradí ve 

shodě s právními normami jeho zákonný zástupce (18 ti letý žák). 

8. Vzhledem k tomu, že na domově mládeže jsou ubytováni společně žáci 

mladší i starší 18 ti let, platí práva a povinnosti pro všechny ubytované 

stejně. Na výjimkách se starší ubytovaní žáci mohou domluvit s vedoucí 

vychovatelkou domova mládeže se souhlasem ředitele. 

Práva ubytovaných žáků 

1. Používat přidělený pokoj a využívat veškeré zařízení určené žákům. 

2. Podílet se na organizaci života žáků v domově mládeže a účastnit se všech 

akcí pořádaných domovem mládeže a jeho žákovskou samosprávou. 

3. Požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla 1 x za tři 

týdny. 

4. Podávat připomínky ke všem otázkám života domova mládeže vedoucímu 

vychovateli, vychovatelům, žákovské samosprávě. 

5. Odjíždět na dny pracovního klidu k zákonným zástupcům. Odjíždět 

 i jinam během týdne, avšak pouze s písemným nebo telefonickým 

souhlasem zákonného zástupce. Odjezdy se zapisují do odjezdové knížky, 

kterou zákonní zástupci stvrzují svým podpisem (neplatí pro 18 ti leté). 

6. Požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení mimořádné vycházky  

na základě písemného souhlasu zákonného zástupce  

(neplatí pro 18 ti leté). Na prodlouženou vycházku má právo 1 x za týden. 

7. Být volen do žákovské samosprávy. 

8. Přijímat návštěvy v k tomu účelu určenému prostoru (v klubovně) od 15 

do 20 hodin. Návštěva musí být nahlášena sloužícímu vychovateli. 

9. Se souhlasem vedení domova mládeže a spolubydlících, při dodržování 

pravidel ohleduplnosti, užívat vlastní přehrávač, PC. Revize tohoto 

elektrospotřebiče je povinná a pořídí si ji uživatel na vlastní náklady. 

10.  Využívat tělovýchovná zařízení školy v rámci zájmových kroužků    

  nebo činnosti organizované vychovateli. 

11.  Navštěvovat zájmové útvary organizované školou po vyučování, tréninky 

mimo školu po předchozím písemném svolení zákonného zástupce 

(neplatí pro žáky starší 18 ti let). 
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12.  Celodenně se stravovat. 

13.  Používat mobilní telefon kromě doby nočního klidu (22 – 06 hod.). 

 Mobilní telefon je považován za osobní věc a ubytovaný ho v domově  

mládeže přechovává pouze na vlastní zodpovědnost. V nutných případech 

ho může uložit v trezoru domova mládeže. 

14.  Cenné předměty a větší částky peněz (pokud je nezbytné je přivézt na 

domov mládeže) uložit do trezoru domova mládeže. 

Práva vychovatelů 

1. Za přítomnosti ubytovaného žáka, popřípadě členů domovní rady 

kontrolovat úložné prostory žáků v rámci kontroly dodržování vnitřního 

řádu domova mládeže. 

2. Obdržet informace o všech změnách týkajících se žáka z jeho výchovné 

skupiny ze strany zákonných zástupců (18-ti letého žáka). 

3. Zpracovávat a evidovat osobní údaje (citlivé osobní údaje) ve smyslu všech 

ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

4. Využívat poradenské služby školního metodika prevence, výchovného 

poradce, speciálního pedagoga, při řešení nežádoucích jevů v chování 

svěřených ubytovaných žáků. 

5. Zajistit orientační testování žáka na přítomnost alkoholu (dechová 

zkouška) a OPL (zkouška ze slin) v jeho těle, jestliže má důvodné podezření 

na požití návykové látky a možné ohrožení zdraví ubytovaného žáka. 

6. Pořizovat fotodokumentaci z akcí domova mládeže pro potřeby domova 

mládeže. 

Práva zákonných zástupců 

1. Na informace o chování žáků. 

2. Na informace o kázeňských přestupcích žáka. 

3. Na informace o zdravotních problémech žáka. 

4. Požádat vychovatele, vedoucího vychovatele nebo ředitele školy  

o schůzku k projednání věci, týkající se jejich dítěte. 

5. Domáhat se zákroku se strany vychovatelů, popř. ředitele školy v případě 

podezření, že je jejich dítě vystaveno šikaně. 
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Povinnosti ubytovaných žáků 

1. Dodržovat vnitřní řád domova mládeže. 

2. Připravovat se na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu. 

3. Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji a ve 

společných prostorách. Denně uklízet pokoj. Velký týdenní úklid je 

v každé výchovné skupině specifikován podle služeb skupinového 

vychovatele. 

4. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat 

protipožární předpisy. Proškolení zajistí skupinový vychovatel. 

5. Šetřit zařízení domova mládeže. Šetřit elektrickou energií, vodou         a 

potravinami. 

6. Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování ve všech 

prostorách domova mládeže, v areálu školy a na veřejnosti, chodit 

přiměřeně a čistě oblečen a používat domácí obuv (pantofle) ve všech 

prostorách domova mládeže. 

7. Potraviny ukládat pouze do ledničky. Trvanlivé potraviny do 

vymezených prostor ve skříni (po domluvě se skupinovým 

vychovatelem), vždy hygienicky zabalené. Ledničky vyklízet vždy 

v pátek. Nádoba na potraviny v ledničce musí být označena jménem 

žáka. 

8. Oznámit vychovateli ve službě úraz a onemocnění. Onemocní-li žák 

doma, oznámí to zákonný zástupce (18 ti letý žák) nejpozději 

následující den na domov mládeže.  

Možnost odjezdu nemocného žáka z domova mládeže domů musí 

zákonný zástupce potvrdit sloužícímu vychovateli telefonicky. 

9. Oznámit sloužícímu vychovateli odchod na vycházky mimo areál školy 

(tedy i za bránu školy). Stejně tak oznámit návrat z této vycházky. 

10.  Přicházet na domov mládeže včas, střízlivý a řádně upraven. 

11.  Přijíždět na domov mládeže v neděli od 17 hodin do 22 hodin,  

případně v pondělí ráno.  Z domova mládeže odcházet v pátek      nebo  

jiný k odjezdu určený den nejpozději do 15.30 hodin. 
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12.  V jídelně a sportovních i kulturních zařízeních se řídit pravidly platnými 

pro tato zařízení. 

13.  Ráno v době určené režimem dne domova mládeže vstát, provést   

osobní hygienu a uklidit pokoj. Případný požadavek na dřívější buzení 

nahlásit sloužícímu vychovateli předešlý večer. 

14.   V době určené režimem dne jako večerka se odebrat do svého pokoje 

a zachovávat klid. 

15.  Nahlásit svému skupinovému vychovateli adresu a telefonické spojení 

na zákonného zástupce a hlásit každou změnu bydliště,  

telef. čísla, zdravotní pojišťovny, zákonného zástupce, eventuálně 

zdravotního stavu. 

16.  Plnit povinnosti služby na domově mládeže dle týdenního rozpisu 

služeb. 

17.  Zamykat pokoj při každém odchodu do jiných prostor a zamezit tak 

krádeži vlastního majetku a majetku ostatních spolubydlících. 

V případě nedodržení této povinnosti platí bod č. 7 ze „ Všeobecných  

ustanovení „ řádu domova mládeže. 

18.  V případě nemoci, kdy z jakéhokoliv důvodu nemůže odjet domů, 

zůstat do druhého dne v DM pod dohledem sloužícího vychovatele. 

Toto bude vždy konzultováno telefonicky s rodiči. 

19. Nahlásit ztrátu klíče od pokoje, botníku, skříně, skupinovému 

vychovateli a po vyšetření okolností na vlastní náklady opatřit nové 

klíče, popř. zámek. 

20.  Ztrátu věcí z pokoje, nebo prostor určených na ukládání věcí nahlásit 

sloužícímu vychovateli. Další postup bude v případě potřeby řešen ve 

spolupráci s Policií ČR. U nezletilých žáků bude informován zákonný 

zástupce. 

21.  V případě školou zajišťovaných víkendových, či jiných pobytů pro 

osoby z jiné organizace, uložit cenné předměty u vychovatelů, osobní 

věci zamknout do skříně a umožnit přípravu pokoje pro tuto akci. 
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Povinnosti vychovatelů 

1. Nahlásit zákonným zástupcům mimořádnou událost, která se týká jejich 

dcery/syna, popř. sjednotit postup na její řešení. Stejně postupovat 

směrem k vedoucímu vychovateli, popř. řediteli školy. O události napsat 

písemný protokol podepsaný žákem a svědky události. Situaci řešit ihned. 

2. Oznámit zákonným zástupcům onemocnění dcery/syna a dořešit s nimi 

způsob odjezdu do domácího léčení. V akutním případě řešit onemocnění 

žáka voláním rychlé pomoci, popř. odvozem na chirurgickou ambulanci. 

Potom kontaktovat zákonného zástupce. 

Úraz zapsat do knihy úrazů, popřípadě vyplnit protokol o úrazu (podle 

závažnosti zranění), ostatní zdravotní problémy zapsat do denního hlášení 

domova mládeže. 

3. Spolupracovat se školou a odborným výcvikem ve smyslu řešení chování a 

studijních výsledků žáků jejich výchovných skupin. 

4. Pravidelně kontrolovat dodržování vnitřního řádu domova mládeže ze 

strany ubytovaných žáků, veškeré nedostatky okamžitě řešit. Se všemi 

opatřeními seznámit zákonné zástupce a vedoucí vychovatelku. 

Povinnosti zákonných zástupců 

1. Na vyzvání vychovatele, vedoucího vychovatele, popř. ředitele školy se 

osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se chování žáka. 

2. Informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích, změnách v adrese, zdravotní pojišťovny, poměrů v rodině nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na chování žáka. 

3. V případě, že žák způsobí škodu domovu mládeže, nebo jinému 

ubytovanému žákovi úmyslně, z nedbalosti nebo nedovolenou manipulací 

s jejich majetkem, je povinen ji nahradit. 

4. Uhradit v daném termínu v měsíci stanovený poplatek za ubytování žáka 

v domově mládeže.  

5. Oznámit domovu mládeže důvod nepřítomnosti žáka na domově mládeže 

nejpozději druhý den ráno. Uvolnění žáka z domova mládeže  

v  průběhu týdne řešit po předběžné domluvě se skupinovým 

vychovatelem písemně nebo telefonicky. 
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Je zakázáno 

1. Svévolně poškozovat zařízení domova mládeže, zasahovat do 

elektroinstalace, plynového a požárního zařízení. Poškozovat majetek 

ostatních ubytovaných žáků i vlastní. 

2. Před příchodem na domov mládeže a během pobytu v domově mládeže 

užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky, nebo 

vědomě zatajovat výskyt těchto látek u ostatních ubytovaných žáků.  

   Přechovávat obaly od těchto látek v domově mládeže nebo je požívat     

   jako výzdobu pokoje. 

3. Jakoukoliv formou projevovat šikanu, vandalismus, xenofobii, rasismus, 

intoleranci a antisemitismus. 

4. Používat zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům 

a žákům v domově mládeže i mimo něj. 

5. Kouřit v domově mládeže a v areálu školy. Obaly od cigaret přechovávat 

na domově mládeže nebo je používat jako výzdobu pokoje. 

6. Parkovat motorové vozidlo v areálu školy, pokud ředitel školy 

nerozhodne jinak. S motorovým vozidlem je možné zajet k domovu 

mládeže pouze při příjezdu na domov mládeže a při odjezdu z domova 

mládeže (vykládání a nakládání osobních věcí). 

7. Přemísťovat bez dovolení vychovatele nábytek a inventář domova 

mládeže, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená. 

8. Přechovávat střelné, sečné a jiné zbraně v domově mládeže, 

manipulovat s chemikáliemi a výbušninami. 

9. Používat v domově mládeže otevřený oheň. 

10.  Hrát hazardní hry. 

11.  Přechovávat v domově mládeže zvířata. 

12.  Zdržovat se u otevřených oken, nahýbat se a pokřikovat z nich na 

kolemjdoucí. 
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13.  Opustit domov mládeže mimo povolené vycházky bez vědomí a 

souhlasu sloužícího vychovatele. 

14. Koupat se a bruslit bez dozoru výchovného pracovníka na koupalištích a 

nádržích bez zajištění služby profesionálního pracovníka. 

15.  Používat nepovolené elektrospotřebiče.  

16.  Používat jiné zdroje vytápění než je ústřední topení. 

17. Chlapcům navštěvovat pokoje dívek a dívkám pokoje chlapců bez svolení 

sloužícího vychovatele. 

18.  Navštěvovat cizí pokoj v době nepřítomnosti žáků tam ubytovaných 

nebo proti jejich vůli. 

19. Vodit povolené návštěvy mimo vyhrazené prostory (kuchyňky, klubovny 

DM, hernu). 

20.  Odkládat obuv mimo k tomu určené prostory. 

21.  Používat mobilní telefony v době nočního klidu (22-06 hodin) a během 

činnosti organizované vychovatelem. 

22.  Poškozovat výstražné značky, informační desky a vitríny v areálu 

domova mládeže a celé školy. 

23. Pomocí barevných sprejů poškozovat zdi a zařízení domova mládeže  

a ostatních budov  v areálu školy i mimo něj.   

      22. Vyhazovat předměty z oken domova mládeže. 

         23. Používat výpočetní techniku jinak, než je určeno pravidly stanovenými    

                 ředitelem školy.      

         24. Využívat internet k šíření, vyhledávání a zobrazení informací, které se 

neshodují s profilem ubytovaného žáka (drogy, terorismus, rasismus,    

softwarová kriminalita,  pornografie apod.). Počítače nesmí být žáky 

využívány k další nezákonné nebo nemorální činnosti (nelegální 

instalování, kopírování nebo crackování softwaru, snahy o prolomení 

vnitřní sítě školy). 

          25. Instalovat nebo hrát jakékoliv hry na počítačích domova mládeže. 

          26. Zamykat pokoj během nočního klidu (22-06 hod.) a během dne,  

                 kdy jsou žáci přítomni v pokoji. 
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Výchovná opatření 

1. Za vzorné chování, plnění povinností, statečný čin apod. může být 

ubytovanému žákovi udělena: 

 

- individuální pochvala 

- pochvala vychovatelem před výchovnou skupinou 

- písemná pochvala ředitelem školy 

 

2. Při porušení vnitřního řádu domova mládeže a povinností žáka v něm 

uvedených mohou být podle závažnosti vyslovena ubytovanému žákovi 

opatření: 

 

- napomenutí vychovatelem 

- napomenutí vedoucí vychovatelkou 

 

3. Při závažném porušení vnitřního řádu domova mládeže budou podle 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, § 31 v platném znění udělena ubytovanému 

žákovi výchovná opatření: 

 

- podmíněné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou 

maximálně 1 rok 

- vyloučení z domova mládeže 

 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Součástí vnitřního řádu domova mládeže je režim dne. 
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Vypracovala: Bc. Renáta Cvrková  Schvaluje: Mgr. Milan Lehocký 

                          vedoucí vychovatelka                                ředitel SOŠ a SOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost vnitřního řádu DM: od 1. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
Denní režim domova mládeže 
 
Neděle 
od  17.00                                          příjezd na DM 
21.00-21.45                                     hygiena 
22.00                                                 večerka 
  
Pondělí, úterý 
7.00                                                   budíček 
7.00-7.45                                          hygiena, snídaně, úklid pokojů 
7.45                                                   odchod na vyučování 
8.00-15.30                                        vyučování 
15.30-18.00                                      osobní volno, zájmová činnost, vycházky 
16.30-17.30                                      večeře 
18.00-19.30                                      klid ke studiu 
19.30-21.00                                      osobní volno 
21.00-21.45                                      hygiena 
22.00                                                  večerka 
 
Středa 
7.00                                                     budíček 
7.00-7.45                                            hygiena, snídaně, úklid pokojů 
7.45                                                     odchod na vyučování 
8.00-15.30                                          vyučování 
15.30-16.30                                        generální úklid pokojů 
16.30-17.30                                        večeře 
17.30-18.30                                        osobní volno, zájmová činnost 
18.30-19.30                                        klid ke studiu 
19.30-21.00                                        osobní volno 
21.00-21.45                                        hygiena 
22.00                                                    večerka 
 
Čtvrtek 
7.00                                                     budíček 
7.00-7.45                                            hygiena, snídaně, úklid pokojů 
7.45                                                     odchod na vyučování 
8.00-15.30                                          vyučování 
15.30-18.30                                        osobní volno, zájmová činnost 
průběžně                                            studená večeře 
18.30-19.30                                        klid ke studiu 
19.30-21.00                                        osobní volno 
21.00-21.45                                        hygiena 
22.00                                                    večerka 
 
Pátek 
7.00                                                       budíček 
7.00-7.45                                              hygiena, snídaně, úklid pokojů 
7.45                                                       odchod na vyučování 
8.00-14.30                                            vyučování 
do 15.30                                                odjezd z DM 
15.30                                                      uzavření DM 



                    

Byli jsme seznámeni s vnitřním řádem domova mládeže SOŠ a SOU Dubno a 

souhlasíme s ním ve všech bodech : 

 

Datum : 

 

Jméno žáka:                                                          podpis žáka : 

 

 

Zákonný zástupce  :                                             podpis zákonného zástupce : 

 

 

 

Byli jsme seznámeni s vnitřním řádem domova mládeže SOŠ a SOU Dubno a 

souhlasíme s ním ve všech bodech : 

 

Datum : 

 

Jméno žáka:                                                          podpis žáka : 

 

 

Zákonný zástupce  :                                             podpis zákonného zástupce : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli jsme seznámeni s vnitřním řádem domova mládeže SOŠ a SOU Dubno a 

souhlasíme s ním ve všech bodech : 

 

Datum : 

 

Jméno žáka:                                                          podpis žáka : 

 

 

Zákonný zástupce  :                                             podpis zákonného zástupce : 

 



 

 

 


