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I. Základní ustanovení
Domov mládeže (dále jen DM ) je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol
kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování.
Obsah výchovné činnosti v DM navazuje na obsah vzdělávací práce středních škol.
Zřizovatelem DM je Královéhradecký kraj. Činnost a provoz DM se řídí vyhláškou č.
108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních, a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).
DM je součástí SPŠKS, je řízen ředitelem školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky.
DM je v provozu během školního roku. Ubytování o víkendech ( kromě příjezdových nedělí )
DM nezajišťuje. Vnitřní řád vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je
závazný pro všechny ubytované a zaměstnance DM.

II. Zařazení a ukončení ubytování žáků
Ubytování v DM není pro žáky nárokové. O přijetí žáka do DM rozhoduje ředitel školy na
základě přihlášky, kterou podávají zákonní zástupci na předepsaném tiskopise, doručené do
15. 6. kalendářního roku, a to vždy na jeden školní rok. Přednostně jsou přijímáni žáci
přicházející z dětských domovů nebo ze složitých sociálních podmínek, uchazeči ze
vzdálenějších míst a mladší žáci.
Dalším kritériem pro žáky již ubytované v předchozím období je dodržování Vnitřního řádu
DM. Důvodem k ukončení ubytování je závěr školního roku, ukončení studia, písemná žádost
zákonných zástupců, nebo závažné nebo soustavné porušování Vnitřního řádu DM, neplatí-li
náklady spojené s ubytováním a stravováním po dobu dvou měsíců.
O vyloučení žáka z DM rozhoduje ředitel školy.
DM je ředitelem zařazen do I. kategorie. Měsíční úhrada za ubytování je na tomto základě
stanovena na 1200,- Kč měsíčně. Tato částka se nemění, i když žák není ubytován po všechny
dny v měsíci. Pokud však v průběhu roku žák z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž
je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.
Při ukončení ubytování jsou žáci povinni vyrovnat všechny nezaplacené poplatky a předat
vychovateli všechny svěřené věci v pořádku – poškozené nahradit. Podle pokynů vychovatele
dát do pořádku pokoj, prostor pro obuv, společně užívané prostory.
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III. Denní režim DM

06.30 – 07.00 h
06.45 – 07.15 h
07.15 – 07.35 h
do
07.35 h
08.00 – 09.00 h
11.00 - 13.30 h
13.30 - 18. 00 h
17.00 – 17.30 h
17.30 – 20.00 h
20.00 – 21.30 h
21.30 – 22.00 h
22.00 – 06.00 h

budíček, osobní hygiena
snídaně
úklid pokojů
odchod na výuku
hodnocení úklidu pokojů, kontrola celé budovy
příchody ze školy, z praxe - dle rozvrhu
hodin, oběd
osobní volno, zájmová činnost, nabídkové akce
večeře
osobní volno, zájmová činnost, nabídkové akce
doporučená studijní doba, klid na pokojích
příprava na večerku, večerka
noční klid

Po vyučování se studenti vracejí na DM a následné opuštění DM a návrat hlásí osobně
vychovateli.

Příjezd na DM a odjezd z DM se u žáků 1. ročníků zapisuje do odjezdové knížky, kterou
rodiče i vychovatelé stvrzují svým podpisem.
V případě odložení plánovaného příjezdu do DM, jsou zákonní zástupci povinni telefonicky
omluvit žáka ( platí i pro zletilé žáky ). Mimořádný odjezd z DM v týdnu (kromě důvodu
onemocnění, zkrácení týdenní výuky, apod. ) musí zákonní zástupci nezletilých žáků předem
omluvit.

IV.

Individuální vycházky

Vychovatel má právo udělit vycházky po 18 hodině :
- pokud u žáka nedošlo v poslední době ke zhoršení studijních výsledků
- pokud dodržuje pravidla denního režimu a vnitřního řádu
Vycházky :

1. ročník do 20 h
2. ročník do 21 h
3. ročník do 21.30 h
4. ročník + plnoletí do 21.45 h
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V. Stravování na DM
Žáci se celodenně stravují vždy v určený čas. Denní stravné činí 76,- Kč. Strava se přihlašuje
a odhlašuje den předem do 13 hodin, na základě písemné odhlášky. Stravu si přihlašuje a
odhlašuje každý žák sám.
Konzumace stravy je povolena v prostorách k tomu určených a je nutné dbát na řádnou
úroveň stolování, odnášení jídla na pokoj není povoleno.
Poplatky za ubytování a stravování se platí u vedoucí školní jídelny v hotovosti nebo
složenkou, vždy do 20. dne daného měsíce. Odhlášky jsou odečítány vždy zpětně.

VI. Hygienická a zdravotní pravidla
DM se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví a směrnicemi hygienické a
protiepidemické péče pro hromadné ubytování a pokyny okresního hygienika.
1. Nemůže-li žák ze zdravotních důvodů odejít do školy nebo na praxi, oznámí to
vychovateli a ten mu umožní návštěvu lékaře.
2. Dojde-li k hospitalizaci žáka, nebo i jen k nutnému ošetření lékařem, podá vychovatel
zprávu zákonným zástupcům.
3. V případě onemocnění odjíždí žák domů. Nemůže-li nemocný žák cestovat sám,
zákonný zástupce je povinen odvoz z DM zajistit.
4. Pouze ze zdravotního důvodu, tzn. v případě krátkodobé zdravotní indispozice,
(nejdéle 1 den), může zůstat žák se svolením vychovatele v DM, dodržuje však
klidový režim na pokoji, v době osobního volna neodchází mimo domov mládeže.
5. Žák dodržuje zásady BOZ žáků, s nimiž byl seznámen.
Lůžkoviny jsou vyměňovány 1x za 14 ubytovacích dní, dle individuální potřeby častěji.
O pořádek v ložnicích se starají žáci sami. Vždy ráno po odchodu žáků do školy je prováděna
kontrola úklidu a odpoledne provedeno odstranění případných nedostatků.
Každý čtvrtek nebo den před odjezdem žáci provedou úklid všech prostor, které mají žáci
k dispozici, včetně vynášení odpadkových košů.
Inventář domova mládeže
Inventář slouží pouze pro potřeby domova, není proto dovoleno jej přemísťovat nebo odnášet
bez povolení vychovatele. Se zařízením domova jsou žáci povinni zacházet co nejšetrněji,
neplýtvat vodou ani elektrickou energií.
Škody způsobené úmyslně či z nedbalosti ubytovaným žákem hradí ve shodě s platnými
právními předpisy zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce ( viz. nařízení vlády ČR č. 108 / 94
Sb., § 27, odst.1.)
Za ztrátu peněz a cenných předmětů ( mobilní telefony, výpočetní technika, apod.) DM
neručí, pokud nebyly uschovány přímo u vychovatele.
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VII. Práva žáků
1. Žák naplňuje a uplatňuje svá práva vyplývající z Úmluvy o právech dítěte, zejména
právo na vzdělání, odpočinek a volný čas, na respektování své osobnosti a další
2. Žák ubytovaný na DM má právo používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a
využívat veškerá zařízení DM určené pro žáky k vlastnímu rozvoji a odpočinku
3. Opatřit přidělený botník, skříň vlastním zámkem
4. Využívat svého práva vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života v DM,
zejména prostřednictvím organizačních schůzek výchovných skupin, nebo vznášet
osobní připomínky, dotazy a náměty vychovateli, vedoucí vychovatelce, či řediteli
školy. Žák má právo na sdělení o způsobu jejich řešení.
5. Zúčastňovat se všech volnočasových aktivit a akcí pořádaných DM a používat
přidělené prostory, vybavení.
6. Podílet se na organizaci výchovných, kulturních, zájmových, sportovních a
společenských činnostech
7. V době osobního volna, nejpozději do 20 hodin přijímat návštěvy zvenčí, v prostorách
k tomu vyhrazených – o této skutečnosti ale předem informovat vychovatele
8. Používat se souhlasem vychovatele a spolubydlících vlastní radiopřijímač, hudební
nástroj, laptop či tablet pro účely hudební produkce, a to mimo dobu studijního a
nočního klidu na DM
9. Žádat pracovníky DM o některé služby a výjimky z Vnitřního řádu :
a) o jakékoli informace týkající se života v DM
b) o pomoc při řešení studijních problémů a úkolů
c) o pomoc při řešení problémů spojených s pobytem na DM, ve vztazích se
spolubydlícími
d) vedoucí vychovatelku žádat o řešení problémů s vychovateli
e) o přeřazení do jiné výchovné skupiny
f) o nápravu věcí spojených s ubytováním, stravováním a zdravotně-hygienickým
zabezpečením, bezpečností
g) o povolení vycházky mimo obvod města ( nutný předchozí souhlas zákonných
zástupců )
h) o souhlas s účastí na pravidelných činnostech mimo DM ( zájmové kroužky,
brigády ), pokud je návrat z nich v rozporu s denním režimem a je schválen
zákonnými zástupci žáků
i) souhlas k drobným úpravám a výzdobě pokoje v souladu se zásadami
hygienickými, estetickými a ochrany majetku ( po dohodě s vychovatelem )
j) o souhlas s přespáním na jiném pokoji ( nejdéle na dobu 1 týdne )
k) o poskytování prostředků první pomoci nebo přivolání lékařské služby
l) o zapůjčení inventáře
m) o odhlášení a přihlášení stravy
n) o umožnění studia po večerce
o) o zapůjčení klíčů od veřejně přístupných místností nebo zařízení
p) o zapůjčení náhradních klíčů od pokoje
q) o úschovu peněz a cenností
r) o předání pošty nebo vzkazu
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VIII. Povinnosti žáků
1. Respektovat a ctít práva druhých, být tolerantní zejména k jejich potřebě v klidu se
učit a mít své soukromí.
2. Nenarušovat kázeň, veřejný pořádek a sousedské vztahy, neohrožovat zdraví druhých
a zdraví své.
3. Žák je povinen podrobit se orientačnímu vyšetření při podezření na požití alkoholu
nebo drogy na základě výzvy pověřené osoby – vedoucí vychovatelky
4. Využívat volného času v DM k rozvoji své osobnosti tím, že se řádně připravuje na
vyučování a využívá nabídky činností pro volný čas.
5. Seznámit se s Vnitřním řádem DM, dodržovat jeho ustanovení, řídit se pokyny
zaměstnanců DM.
6. Účastnit se poučení o Vnitřním řádu DM a zásadách bezpečného chování v prostorách
DM, dále organizačních nebo výchovných schůzek
7. Dodržovat režim dne a týdne
8. Pravidelně sledovat informace na hlavní nástěnce ve vstupním vestibulu DM
9. Při mimořádném odchodu z DM si musí žák vyžádat povolení svého nebo službu
konajícího vychovatele
10. Dodržovat základní pravidla hygieny, ochrany zdraví, bezpečnosti, protipožární
ochrany a provozní řády společenských místností a pracoven
11. Udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech a ve společných prostorách DM,
podílet se na denním a týdenním úklidu pokoje, přispívat k udržování pořádku ve
společných prostorách a okolí DM
12. Šetřit svěřený i společný majetek , jeho poškození a závady neprodleně oznámit
vychovateli, prokázané škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti je viník povinen
finančně nahradit
13. Šetřit zařízení DM, energií, vodou
14. Nepřinášet na DM cenné předměty či vysoké částky peněz
15. Chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících, uzamykat pokoj, když ho jiný
v dané době neužívá, nezamykat jej zevnitř bez uznávaného důvodu.
16. Ukládat potraviny pouze na vyhrazená místa, stav potravin průběžně kontrolovat, přes
víkend ponechávat na DM pouze nápoje, konzervy a potraviny v originálních a
neotevřených obalech ( ostatní bude bez náhrady likvidováno )
17. Při používání mobilního telefonu být ohleduplný ke svému okolí
18. O večerce mít připraveny lůžkoviny, zhasnout stropní světlo a nepoužívat akustické
spotřebiče
19. Oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění, užívání léků
20. Pohybovat po DM v domácí obuvi, venkovní obuv zanechávat v šatně – botníkách,
čištění a sušení provádět na vyhrazeném místě
21. Nahlásit vychovateli změny v osobních údajích ( bydliště, telefon,…. )
22. Nahlásit ztráty věcí nebo peněz
23. Ihned hlásit požár nebo jinou mimořádnou událost ohrožující zdraví ubytovaných
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IX. Žákům není dovoleno
1. V budově DM a areálu školy není dovoleno kouření, pití a přechovávání
alkoholických nápojů.
2. V budově DM a areálu školy užívání, donášení a šíření drog a používání zdraví
škodlivých látek.
3. Příchod na DM pod vlivem alkoholu, drog a zdraví škodlivých látek.
- Při důvodném podezření na požití návykových látek (tabák, alkohol, drogy), činí DM
opatření k ochraně zdraví žáka - informuje zákonné zástupce, školu popř. Policii ČR a
zdravotnické zařízení.
- V odůvodněných případech (§ 20 odst.1 Zákona o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek č.65/2017 Sb.) se žák podrobí orientační zkoušce na
přítomnost alkoholu nebo drogových látek. Orientační vyšetření provádí příslušník
Policie České republiky, strážník obecní policie, zdravotník nebo pověřená osoba –
vedoucí vychovatel.
- V případě, že žák orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést
nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné
lékařské vyšetření žák odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky.( § 20 odst.2 zák.65/2017Sb.
- Je-li zdravotní stav žáka změněný, informuje vychovatel zákonné zástupce a žádá o
jejich odvoz žáka do místa bydliště.
4. Hrát veškeré hazardní hry o peníze.
5. Vyklánět se z oken a balkónů přes zábradlí, lézt na střechu DM, po stromech,
hromosvodech, a jinak ohrožovat své zdraví, pokřikovat a vyhazovat odpadky z oken,
či balkónů.
6. Zůstávat na DM v době praxe či výuky, bez předchozího oznámení službu konajícímu
vychovateli.
7. Používání vlastních elektrických spotřebičů ( pouze se souhlasem vychovatele ) –
spotřebiče musí mít ověření od elektrotechnika s razítkem – doloží žák.
8. Přechovávat všechny typy střelných, sečných a bodných zbraní, chemikálií, výbušnin
a provádět jakékoli chemické pokusy.
9. Manipulovat s otevřeným ohněm ( zapalování svíček na pokojích,…. )
10. V topné sezóně porušování bezpečné vzdálenosti hořlavých těles od topidel, ( min. 50
cm ), pokládat jakékoliv předměty na akumulační kamna, nebo na kamna sedat.
11. Svévolné poškozování zařízení DM – zasahování do elektroinstalace a bezúčelně
manipulovat s hasícími přístroji, přemísťovat inventář
12. Přechovávat v DM zvířata.
13. Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích ( pouze po domluvě s vychovatelem a
to do 20 h ).
14. Nepřípustnými jsou rasistické projevy, projevy nesnášenlivosti a jednání snižující
lidskou důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie a jiná nezákonná činnost .
Vychovatelé mají právo se přesvědčit o dodržování všech těchto zásad.
.
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X. Informace poskytované DM zákonným zástupcům
Zákonní zástupci jsou informováni o podmínkách ubytování, finančním zajištění pobytu žáka
a vyúčtování. Jsou sdělovány informace o chování a aktivitě žáka, o výchovných opatřeních.
Dále informuje o závažných okolnostech, které ohrožují další pobyt žáka v DM z důvodů
kázeňských i zdravotních. Při důvodném podezření ze zneužívání návykových látek činí DM
opatření dle pokynů MŠMT.
XI. Výchovná opatření
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským
opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školského zařízení - DM, a další kázeňská
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská
opatření může uložit ředitel školy.
2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto
vnitřním řádem DM rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze
školského zařízení - DM. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty
dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem DM, může ředitel
školy rozhodnout o jeho vyloučení.
3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům DM se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem DM.
4. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka z DM rozhodne ředitel školy do dvou
měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne,
kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný
čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou
radu. Žák přestává být ubytovaným žákem v DM dnem následujícím po dni nabytí právní
moci rozhodnutí o vyloučení z DM, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
Náhradní ubytování v případě ukončení DM nezajišťuje.
Zákonným zástupcům žáků, kteří dosáhli plnoletosti se méně závažné přestupky obvykle
neoznamují.
Písemné sdělení obdrží zákonní zástupci doporučenou poštou. Ukončení ubytování je dáno
vždy okamžitě na vědomí zákonným zástupcům též doporučenou poštou.
Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k aktivitě v domovním životě a k předchozímu
chování žáka. Volba opatření je vždy individuálním a specifickým rozhodnutím, které bere
v ohled schopnost žáka změnit svoje chování. Volba výchovného opatření je ovlivněna
především závažností přestupku, a proto nemusí být škála výchovných opatření využívána
popořadě. Opakované přestupky se posuzují přísněji.
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XII. Závěrečné ustanovení

Tímto dnem se ruší platnost Vnitřního řádu domova mládeže při SPŠKS v Hořicích ze dne
1. 9. 2013. a Úprava VŘ DM, bod VI, Hygienická a zdravotní pravidla,
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