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Domov mládeže  

Vnitřní řád  
 

Poděbradova 842, Chrudim 
www.szes-chrudim.cz, email: crzemsk@szes-chrudim.cz  

Č.j. 357/2020 

 
 

 
1. Základní ustanovení 
Domov mládeže a školní jídelna (dále jen DM) jsou školská zařízení, poskytující žákům středních škol a 
studentům vyšších odborných škol (dále jen žáci) ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na 
vzdělávání a výchovu ve středních a vyšších odborných školách. DM vede žáky a studenty k plnohodnotnému 
využívání volného času formou zájmových aktivit a školní jídelna zajišťuje těmto žákům a studentům školní 
stravování. Ubytovací služby a stravování se poskytuje ve dnech školního vyučování. Ubytování ve volných 
dnech (kromě příjezdových nedělí) DM nezajišťuje. O výjimkách jsou žáci informováni. 
Činnost, organizace a provoz DM se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 
a ubytovacích zařízení a školských účelových zařízeních. 
Žákovi, studentovi může být v průběhu školního roku ukončeno ubytování, pokud o to písemně požádá 
zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, není-li opakovaně v daném termínu uhrazena úplata za ubytování, žák 
přestal být žákem školy, byl vyloučen ze školy nebo z DM. 
Vnitřní řád domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky, studenty, zákonné zástupce ubytovaných 
žáků nebo studentů, zaměstnance a další osoby, které jsou přítomné DM. 
 

2. Práva žáků a studentů 
2.1 Používat přidělený pokoj s příslušenstvím, využívat hospodárně zařízení a prostory určené pro žáky. 
2.2 Účastnit se činnosti v DM a podílet se na organizaci akcí. 
2.3 Být zvolen do domovní rady.  
2.4 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jeho pobytu v DM. 
2.5 Být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v DM.  
2.6 Požádat o informaci, radu, či pomoc každého vychovatele nebo zaměstnance DM. 
2.7 Být přítomen kontrole osobních věcí. 
2.8 Přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru DM, nejdéle však do 21:00 hodin. 
2.9 Požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky svého vychovatele. V neděli se vycházky povolují jen 

výjimečně. 
2.10 Pobývat v DM od 18:00 hodin ve dnech volna bezprostředně předcházejícímu dnu vyučování až do     

15:00hodin posledního dne před dnem volna, pokud nebude stanoveno jinak.  
 

3. Povinnosti žáků a studentů 
3.1 Řádně chodit na výuku, praxi a odborný výcvik. 
3.2  Svědomitě se připravovat na vyučování. Nerušit spolubydlící v době studijního klidu. 
3.3  Dodržovat vnitřní řád, režim DM, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v DM. 
3.4 Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji a ve společných prostorách DM, chodit v domácí 

obuvi 
3.5 Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i ostatních spolubydlících. 
3.6 Šetřit vodou, elektrickou energií, neplýtvat potravinami, šetřit zařízení DM. 
3.7 Společné prostory, místnosti pro zájmové aktivity, počítače a ostatní společný inventář užívat tak, aby 

nedošlo k jeho poškození, v opačném případě je povinností uhradit vyčíslenou cenu. 
3.8 Okamžitě hlásit závady zjištěné na zařízení a inventáři. 
3.9 Oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění, řídit se pokyny lékaře, odjet se léčit domů. 
3.10 Nahlásit vychovateli přítomnost v DM po 8:00 hodině z důvodu návštěvy lékaře, nevolnosti, osvobození 

z TV, odpolední praxe atd. 
3.11 Dodržovat zásady slušného chování a hygieny. V budově domova mládeže se přezout a k uložení venkovní 

i sportovní obuvi používat uzamykatelný botník. 
3.12 Provádět pravidelný denní úklid a generální úklid dle pokynů vychovatele. 
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3.13 Nenosit do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud ano, uložit si je k vychovateli nebo vedoucí 
vychovatelce a pokoj si sám zabezpečit proti krádežím uzamčením pokoje. 

3.14 Řádně uzavřít okna a uzamknout pokoj při jeho opuštění. 
3.15 Při odchodu do školy odevzdat klíč od pokoje na recepci DM.   
3.16 O vycházku požádat svého vychovatele a při odchodu na vycházku na recepci odevzdat „Vycházkovou 

knížku“ (průkazku). 
3.17 Při příjezdu od rodičů v příjezdovém dnu předloží neplnoletí žáci potvrzenou průkazku od rodičů. 
3.18 Přicházet do DM vždy včas, zcela střízlivý, ne pod vlivem psychotropních látek. Během pobytu v DM platí 

přísný zákaz požívání alkoholu, jiných omamných látek a kouření včetně elektronických cigaret. 
3.19 Opustit budovu DM v poslední vyučovací den před dnem pracovního klidu, případně prázdnin, nejpozději 

do 15:00 hodin. 
3.20 Používat takové spoje, aby příchod do DM byl možný nejpozději do 21:45 hodin. 
3.21 Ohlásit službě na recepci odchod k lékaři, mimořádný odjezd z DM a podstatné skutečnosti týkající se jeho 

pobytu (např. delší nepřítomnost).  
3.22 Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj, užívané vybavení, klíče, zapůjčený inventář a 

písemnou odhlášku z ubytování svému vychovateli. Při ukončení studia nejpozději následující den (týká se 
i maturitní a učňovské zkoušky) ukončit pobyt v DM.  

 

4. Denní režim:  

− Konec nočního klidu, individuální vstávání   6.00 hod. 

− Osobní hygiena, ranní úklid pokojů    6.00 - 8.00 hod. 

− Výdej snídaně       6.00 - 7.30 hod. 

− Odchod do školy dle rozvrhu hodin    do 10.00 hod. 

− Osobní volno, příprava do školy, volnočasové aktivity  do 16.00 hod. 

− Kontrola přítomnosti, příprava do školy, zájmové činnosti  16.00 - 17.00 hod. 

− Večeře        17.00 - 17.45 hod. 

− Tolerance studijního klidu, zájmové činnosti   18.00 - 21.00 hod. 

− Příprava na večerku - osobní hygiena, připravené lůžkoviny 21.00 - 21.45 hod. 

− Večerka (mít zhasnuto stropní světlo)    22.00 hod. 

− Noční klid       22.00 - 06.00 hod. 
 

4.1 Vycházky 
4.1.1 Denní vycházky uděluje vychovatel na základě osobní žádosti žáka. 
4.1.2 Vycházka nezletilého mimo město se povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce. 
4.1.3 Příčinou omezení počtu nebo délky vycházek vychovatelem může být zejména: 

− zhoršení školních výsledků; 

− žádost zákonných zástupců; 

− závažné či jakékoliv opakované porušování Vnitřního řádu DM; 

− udělené kázeňské opatření. 
4.1.4 Pokud si žák plní veškeré své povinnosti a dodržuje VŘ DM může mu vychovatel udělit prodlouženou 

vycházku o půl hodiny (neplatí pro žáky I. ročníků). 
4.1.5 Zdržení se na vycházce ve výjimečných případech je nutno neprodleně telefonicky oznámit 

vychovateli. 
4.1.6 V neděli se vycházky povolují jen výjimečně. 
4.1.7 Doba vycházek: 

− I. ročník   18.00 – 20.00    od dubna  18.00 – 21.00  

− II. a III. ročník   18.00 – 21.00 

− IV. ročník     18.00 – 21.30 

− plnoletí žáci a studenti VOŠ 18.00 – 21.30 
 

5. Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny 
Žákům není dovoleno: 
5.1 Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky vč. jejich obalů, tj. zejména alkohol, tabákové 

         výrobky vč. elektronických cigaret a vodních dýmek, omamné a psychotropní látky a jiné látky s 
psychoaktivními účinky, a přicházet pod jejich vlivem do DM. Dále hrát hazardní hry, vnášet zbraně, 
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pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Na základě metodického pokynu MŠMT 
k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků a studentů ve školských zařízeních bude porušení 
tohoto ustanovení klasifikováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu DM. 
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, při podezření 
na trestný čin i Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí DM lékařskou pomoc. Nemůže-li DM zajistit 
dostatečný dohled nad zdravotním stavem žáka, tak povinností rodičů je umístit své dítě mimo DM 
(vážnější onemocnění, stav pod vlivem návykových látek apod.). 

5.2 Kouřit v budově a areálu DM, jakožto i na všech akcích pořádaných DM. Týká se i elektronických cigaret. 
5.3 Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání snižující lidskou 

důstojnost (např. formou kyberšikany) a poškozující zdraví, rozšiřovat pornografii a podílet se na jiné 
nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy tolerovat vůči jiným i vůči vlastní osobě. 

5.4 Svévolně přemísťovat inventář DM a bez souhlasu vychovatele umísťovat vlastní výzdobu a lepit plakáty na 
pokojích. 

5.5 Používat vlastní elektrické spotřebiče bez registrace a nepovolené spotřebiče. Užívat lze holicí strojky, 
depilátory, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky na vlasy, elektrické budíky, nabíječky baterií, prodlužovací 
kabely, audiotechniku, osobní počítače. Všechny spotřebiče podléhají revizi dle ČSN (nutno písemné 
potvrzení) nebo jsou jejich vlastníci povinni je k revizi předložit a uhradit poplatek stanovený osobou, která 
revizi provádí. Za úhradu koncesního poplatku radiopřijímače zodpovídá vlastník. 

5.6 Zasahovat do elektrických zařízení a manipulovat s ventily radiátorů a s otevřeným ohněm.  
5.7 Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo poškozování 

dobrého jména DM. 
5.8 Konzumovat tepelně upravené jídlo v učebně výpočetní techniky, na schodištích, odpočívadlech a 

společenských místnostech. Odnášet kuchyňské nádobí a náčiní ze školní jídelny. 
5.9 Není dovoleno ukládat jídlo a jiné předměty na okenní parapety. 
5.10 Sedání na okenní parapety, vyhazování věcí z oken, vyklánění se a pokřikování z oken. 
5.11 Chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy na pokoji ani v jiných prostorách DM. 
5.12 Znečišťovat prostory a areál DM. 
5.13 Bez povolení vychovatele nebo hlavní služby vstupovat do prostorů vymezených žákům opačného pohlaví 

nebo se v tomto oddělení záměrně zdržovat. 
5.14 Zamykat se na pokojích. 
5.15 Odcházet z pokoje bez řádného zamčení. 
 

6. Pravidla vztahů se zaměstnanci:  

− Vzájemné vztahy mezi lidmi v DM jsou založeny na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci. Žáci se ke 
všem zaměstnancům chovají zdvořile a slušně, zdraví je, oslovují je paní, pane. U vedoucích a 
výchovných pracovníků připojují jejich funkci, u ostatních příjmení.  

− Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků vydanými v souladu s právními předpisy a VŘ 
a dbát pokynů ostatních zaměstnanců DM.  

 

7. Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků  
7.1 Práva zákonných zástupců žáků: 

− Být informován o chování a aktivitě nezletilého žáka. 

− Po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové podmínky pobytu 
v DM, nikoliv však přesahující rámec tohoto VŘ. 

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

− Navštívit žáka na pokoji. 
7.2 Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků: 

− Seznámit se s vnitřním řádem DM a dobrovolně jej respektovat. 

− Zajistit, aby žák docházel řádně do DM. 

− Na vyzvání ředitele nebo vedoucí vychovatelky DM se osobně zúčastnil projednání závažných otázek 
týkajících se výchovy žáka. 

− Informovat vychovatele o zdravotní způsobilosti, její změně a jiných závažných skutečnostech, které 
by mohly mít vliv na průběh výchovy. Platí i pro zletilého žáka. 

− Oznamovat důvody nepřítomnosti žáka v DM. Platí i pro zletilého žáka. 
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− Oznamovat změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny bydliště, doručovací adresy, tel. 
čísla a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. ukončení ubytování) nebo pro bezpečnost 
(např. změna pravidelného příjezdu do DM). Platí i pro zletilého žáka. 

− Podat žádost o předčasné ukončení ubytování písemně. Vyúčtování se provádí dle platné směrnice. 

− Uhradit prokázané škody způsobené žákem. Platí i pro zletilého žáka. 

− Hradit poplatky za poskytované služby (ubytování, příp. stravování). Při opakovaném neuhrazení 
měsíční úplaty je žákovi ukončeno ubytování v DM. Směrnice ke stanovení úplaty je umístěna ve 
vstupní hale DM a též na www.szes-chrudim.cz/domov-mladeze/. 

 

 8. Výchovná opatření 
8.1 Odměny 

a) pochvala vychovatele nebo ředitele školy  
b) věcná odměna. 

8.2 Kázeňská opatření 
a) podmíněné vyloučení z DM (kázeňská opatření ve správním řízení) 
b)  vyloučení z DM (kázeňská opatření ve správním řízení). 

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 žáků písemně nebo e-mailem. 
Zákonným zástupcům plnoletých žáků se dává na vědomí pouze kázeňské opatření s právními důsledky 
(správní řízení s žákem). 
Výchovným opatřením může být přemístění žáka na jiný pokoj. 
 

9.  Uzavírací doba budovy 

− Neděle  budova otevřena od 18:00 hod. 

− Pátek  budova se uzavírá v 15:30 hod., žáci budovu opustí do 15:00 hod. 

− Všední den budova je odemčena dle potřeby, obvykle od 5:30 hod., zamyká se ve 22:00 hod. 
 

 
Platnost od 1. 9. 2018 

Ruší se platnost VŘ z 1. 9. 2017 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………….                                     …………………………………………….. 
Vypracovala:   Bc.  Radomíra Neumanová        Ing. Stanislav Valášek  
               vedoucí vychovatelka DM                       ředitel 
                 
 
   
           
 
 
Přílohy: 

− Hodnocení přestupků proti Vnitřnímu řádu DM (Sankční řád) 

− Pravidla užívání elektrických spotřebičů 

− Směrnice k předcházení poškozování a krádežím majetku a postup při vzniku škody 

− Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM 

− Osnova poučení žáků a studentů na začátku školního roku a v pololetí o BOZ a PO 

− Provozní řády společenských místností, kuchyněk a místností pro volnočasové aktivity 


