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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE   
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  I. Účel domova mládeže, kapacita, určení  

Domov mládeže poskytuje žákům Odborného učiliště ubytování a výchovně vzdělávací činnost 

navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajišťuje školní stravování. Je umístěn ve 

druhém poschodí hlavní budovy školy. K ubytování slouží 9 pokojů. Celková kapacita je 52 žáků. 

Žáci jsou umístěni ve čtyř až osmilůžkových pokojích. Rozmístění na pokojích provádějí 

skupinoví vychovatelé se souhlasem vedoucí domova mládeže. Součástí domova mládeže jsou 

sociální zařízení, kulturní místnost, pracovna pro vychovatele.   

  
  

 II.  Umisťování žáků a ukončení, vyloučení, školní matrika   
Žádost o přijetí do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka nebo plnoletí žáci na 

předepsaném tiskopise na sekretariátě školy do 31. května. Ředitelka školy rozhodne o přijetí 

žáka do domova mládeže a písemně vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

nezletilého žáka nejpozději do 3O. června. Oznámení o ubytování platí pro následující školní rok. 

Na ubytování v domově mládeže nemá uchazeč právní nárok.  

  

Při umístění do domova mládeže se přihlíží k následujícím kritériím:  

- vzdálenost bydliště od místa školy 

- dopravní obslužnost z místa bydliště 

- zohlednění zdravotního stavu uchazeče 

- zohlednění sociálního zázemí uchazeče vzhledem k jeho věku 

- sociální nepřizpůsobivost a neukázněnost v minulých letech  
- prostorové možnosti ubytování chlapců a dívek   

 Důvody ukončení pobytu v domově mládeže:  

- žádost zákonného zástupce nebo plnoletého žáka o ukončení pobytu 

- dohoda o mezi vedením školy a zákonným zástupcem žáka nebo plnoletým žákem 

- dlouhodobé a opakované neuhrazení příspěvku za ubytování a stravování  

- povolené přerušení studia žáka 

- ukončení ubytování na základě výchovného opatření       

  

Žák může být z domova mládeže ředitelem vyloučen nebo podmíněně vyloučen, v 

případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených vnitřním řádem.  

  

Za závažné provinění se považuje:  

1. veškeré činy, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku (např. 

krádež, pohlavní zneužívání, atd.)  

2. kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostorách budovy školy, zejména pak na 

pokojích domova mládeže 

3. zneužívání či rozšiřování návykových látek 

4. fyzické napadení spolubydlícího  

5. hrubé slovní opakované napadení spolubydlícího  

6. úmyslné, hrubé, slovní nebo fyzické napadení jakéhokoliv pracovníka odborného učiliště  
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7. svévolné opuštění domova mládeže 

8. úmyslné poškození majetku se škodou většího rozsahu  

9. úmyslné nerespektování pokynů vychovatelů nebo bezpečnostního pracovníka  

10. dlouhodobé neplacení úplaty za ubytování a stravování žáka   

  

 Domov mládeže vede o umístěných žácích školní matriku o těchto údajích:  

1. jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonický kontakt  

2. datum zahájení a ukončení umístění  

3. údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 

na poskytování ubytování a stravování  

4. jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, místo jeho trvalého pobytu a adresu pro 

doručování písemností, telefonický kontakt  

  

  

 

III.  Úplata za ubytování a stravování  
    

Úplata za ubytování žáka na 1 měsíc za lůžko činí 300 Kč.  

Úplata za stravování činí 90 Kč za jeden den (stravování 6x denně).  

Úplatu za ubytování a stravování uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce pravidelně do 20. dne 

kalendářního měsíce na měsíc následující.  

 

     

 

IV.  Práva a povinnosti ubytovaných žáků a zákonných zástupců nezletilých 

žáků, zletilých žáků 
  

Ubytovaní žáci mají právo:   

1. podávat průběžně návrhy a náměty:  

a. k mimoškolní činnosti  

b. k případnému zlepšení ubytovacích podmínek  

c. k organizaci volného času  

                   (vložit své připomínky také anonymně do „schránky důvěry“)  

2. na určité soukromí v rámci možností domova mládeže, včetně korespondence  

3. na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku 

proti zpracování osobních údajů, dle směrnice školy k ochraně osobních údajů 

4. na zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, 

propagační materiály, fotografie) pouze s výslovným souhlasem zletilého žáka nebo 

zákonných zástupců žáka, dle směrnice školy k ochraně osobních údajů 
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5. na samostatné vycházky do Pohořelic v době trvání minimálně dvou hodin, které jsou 

ubytovaným žákům povolovány jedenkrát týdně  

6. na osobní volno v době trvání nejméně jedné hodiny a to každý den, po vyučování  

7. na každodenní přípravu na vyučování, která je určena časem studijní doby v režimu dne  

8. na mimořádné vycházky nebo prodloužení osobního volna a to v případě dlouhodobě 

dobrého chování a uspokojivých učebních výsledků, možnost vycházek mimo určený 

den je možná jen po dohodě s vychovateli   

9. účastnit se výchovných a volnočasových aktivit, které jsou nabízeny ubytovaným žákům  

10. využívat pod dozorem vychovatelů relaxační místnost školy, posilovnu, počítačovou 

učebnu, v době zájmových kroužků též učebny teorie  

  

       Ubytovaní žáci jsou povinni:  

1. dodržovat pravidla školního řádu, vnitřního řádu domova mládeže a pravidla slušného 

chování, včetně zdržení se všech výrazně nevhodných intimních projevů a kontaktů nejen 

v prostorách školy, ale i na akcích pořádaných pro žáky domova mládeže 

2. dodržovat a respektovat pokyny a požadavky vychovatelů  

3. dodržovat zákaz vzájemných návštěv děvčat a chlapců na pokojích (v rámci zachování 

osobního prostoru žáka)   

4. účastnit se nabízeného volnočasového programu, včetně účasti ve zvolených zájmových 

kroužcích  

5. řádně se připravovat na vyučování  

6. dodržovat pravidla osobní hygieny včetně převlékání a přezouvání (při vstupu do budovy 

je povinností každého se ihned přezout do domácí obuvi, vrchní ošacení a venkovní obuv 

jsou ubytovaní povinni si uzamknout do vlastní skříňky, v suterénu-šatně, sprchy, 

umyvadla a WC jsou žáci povinni po sobě zanechat vždy v čisté, utáhnout kohoutky 

vodovodních baterií z důvodu šetření s vodou)  

7. mít v době nepřítomnosti uzamčen pokoj, klíč od pokoje odevzdávat a vyzvedávat si ve 

vychovatelně  

8. řádně pečovat o svoje civilní ošacení, obuv ukládat na k tomu určené místo a řádně 

pečovat o ošacení a obuv do odborného výcviku a ukládat je na k tomu určené místo  

9. drahé šperky a peněžní částky uschovat u vychovatele /trezor/, za ztrátu věcí a peněz 

uložených mimo tato místa, nebude brán zřetel, za přinesené technické přístroje si žáci 

zodpovídají sami, v případě jejich poškození či odcizení nevzniká žákům nárok na 

odškodnění  

10. chodit na snídani, odpolední svačinu a večeři společně s celou skupinou internátu se 

svými  

vychovateli, volný pohyb žáků v této době po budově je zakázán  

 

Ubytovaným je zakázáno zejména:  

1. používat mobilní telefony, akustické přehrávače a počítače době nočního klidu   
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2. používat vlastní elektrické spotřebiče, např. kulmy na vlasy, fény na vlasy, ponorné vařiče 

apod., při zapůjčení elektrospotřebičů odpovídá za obsluhu a jeho vytáhnutí (po skončení 

s jeho manipulací) ze zásuvky vychovatel 

3. zasahovat do elektroinstalace, vodoinstalace, poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje 

a jiné věcné prostředky požární ochrany   

4. kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách všech místností školy, zejména na 

pokojích domova mládeže 

5. donášet a přechovávat na domově mládeže předměty, které mohou případně zapříčinit 

požár nebo způsobit úraz  

6. poškozovat nebo odstraňovat sítě a zábrany na oknech pokojů a ostatních prostorách 

domova mládeže  

7. vynášet jídlo z jídelny, s výjimkou nevolnosti či nemoci žáka  

8. chodit ke splavu ve Cvrčovicích, do parku v Pohořelicích, do restauračních zařízení  

  

  

  

V. Práva a povinnosti skupinových vychovatelů  

1. vychovatel má právo žákovi omezit, případně zrušit osobní volno, vycházku  

2. vychovatel během osobního volna či vycházky nezodpovídá za žáka  

3. vychovatel je povinen seznámit se s doporučeními ŠPZ pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve škole 

4. jakmile vznikne na domově mládeže škoda na majetku nebo dojde ke krádeži, vyhotoví 

vychovatel záznam, pokusí se odhalit viníka a vzniklou situaci nahlásí zástupci vedoucí 

domova mládeže, a dále postupuje v souladu s rozhodnutím vedení školy  

5. při vzniku jakékoliv mimořádné situace na domově mládeže (příchod žáka v podnapilém 

stavu, pod vlivem omamných a psychotropních látek, opuštění internátu bez vědomí 

vychovatele, zjištění šikany…) vyhotoví vychovatel záznam, vzniklou situaci nahlásí 

vedoucí domova mládeže a informuje zákonné zástupce žáka  

  

   

VI.  Režim dne na domově mládeže 

  

6.00 budíček, osobní hygiena, úklid pokojů 

6.35 snídaně, balená svačina 

7.00 - 8.00 zahájení výuky dle rozvrhu hodin 
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11.30 – 12.20 oběd 

 
ukončení výuky dle rozvrhu hodin 

osobní volno, vycházky, zájmové kroužky 

15.30 svačina 

15.45 – 16.30 osobní volno, vycházky, zájmové kroužky 

16.30 – 18.00 studijní doba 

18.00 večeře 

18.20 – 20.00 osobní volno, zájmová činnost 

20.00 – 21.00 osobní hygiena 

21.00 – 21.30 příprava ke spánku 

21.30 večerka 

  

  
 Každý čtvrtek po večeři probíhá úklid na pokojích a jeho následné hodnocení. Žáci jsou povinni 

si uklidit osobní věci a dle rozpisu služeb na pokoji také jednotlivé části pokoje.  

       

 VII. Provoz a stravování  

Provoz domova mládeže je stanoven na dobu školního vyučování - od neděle 18.00 hod. do pátku 

14.30 hod. Příjezd do domova mládeže v odpoledních hodinách nejpozději do 16.30 hod. Provoz 

domova mládeže se přerušuje v pátek od 14.30 hodin a obnovuje se v neděli v 18.00 hodin. Dále 

se provoz domova mládeže přerušuje v době hlavních, pololetních, jarních a jiných prázdnin 

pevně stanovených a v době případného ředitelského volna. V průběhu dopoledního vyučování 

není žákům vstup do domova mládeže povolen, mimo případy náhlého onemocnění nebo 

mimořádného odjezdu z domova mládeže, vždy za doprovodu pedagogického, či jiného 

pracovníka školy.  

  

Po příjezdu z domu odevzdají žáci vychovateli deníček příjezdů a odjezdů a při odjezdu si ho 

vyzvednou. Tento deníček potvrzují svým podpisem jak vychovatelé, tak zákonní zástupci žáka. 

Deníček příjezdů a odjezdů je úředním dokladem.  

  

Ubytovaní žáci se stravují v jídelně, kde je jim podávána snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá 

večeře. Dopolední přesnídávku dostanou zabalenou s sebou. Během celého dne mají žáci, 

v rámci dodržování pitného režimu, k dispozici dostatek tekutin.   

  

Evidenci o stravování vede vedoucí stravování, které žáci včas hlásí jakékoli změny v odběru 

stravy. Bezpečnostní pracovník vykonávající noční službu hlásí denně vždy ráno aktuální stav 
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strávníků. Není-li ubytovaný odhlášen včas z odběru stravy, ať už zákonnými zástupci žáků, 

vychovateli nebo jimi samými, bude neodebraná strava v den (dny) ve kterém (kterých) ke 

změně došlo, žáku vyúčtovány, jakoby ji odebral. Stravu včas nepřihlášenou nemohou žáci bez 

souhlasu vedoucího stravování požadovat.  

  
Aby bylo zabezpečeno během ubytování i řádné stravování ubytovaných žáků, je povinností žáků 

se stravovat prostřednictvím školní jídelny.  

  

Každý odchod z budovy a příchod zpět, jsou žáci povinni hlásit vychovatelům. Služba u hlavního 

vchodu do budovy, zapíše každého odcházejícího a vracejícího se žáka (během vycházek), 

odemkne šatnu a po uzamčení oblečení a obuvi ve skříňce po každém opět uzamkne. Vycházky 

mimo Cvrčovice a do Pohořelic se vykazují do sešitu vycházek. Příjezdy žáků a odjezdy z domova 

mládeže zapíše vychovatel do příjezdové listiny a do denního hlášení.  

       
Mimořádné odjezdy domů, případně opuštění domova mládeže jsou povolovány jen zcela 

výjimečně a vždy na telefonickou či písemnou žádost rodičů.  

   

  

VIII.  Zdravotní péče  

Zdravotní zabezpečení žáků zajišťují vychovatelé spolu se smluvními lékaři v Pohořelicích. U 

nezletilých doprovodí při případném zhoršení zdravotního stavu žáka k lékaři vychovatel mající 

službu. Při horečnatých a těžších nebo akutních stavech onemocnění žáka kontaktuje výchovný 

pracovník vždy zákonného zástupce žáka, který si svého syna/dceru odveze domů. Žáci, kterým 

již bylo 18 let a jejichž stav to dovolí, odjedou do místa bydliště sami. Po ukončení nemoci 

zákonní zástupci žáka předem oznámí vychovatelům, kdy jejich syn (dcera) nastoupí do domova 

mládeže. 

Pokud ubytovaný(á) požívá pravidelně léky, je nutné, aby zákonní zástupci žáka s touto situací 

prokazatelně informovali vychovatele.  

   

  

IX.  Bezpečnost, ochrana zdraví a protipožární ochrana  

Ubytovaní žáci jsou při nástupu do domova mládeže prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem 

domova mládeže, BOZP a PO. Každý ubytovaný je povinen počínat si tak, aby nezadával příčinu 

ke vzniku úrazu nebo požáru. Musí dodržovat předpisy BOZP a PO a dbát na bezpečnost svoji i 

ostatních ubytovaných (dodržovat zdravotní nařízení - zejména v případě infekčního 

onemocnění, zachovávat čistotu a pořádek v ubytovacích a školních prostorách). Každé zranění 

nebo úraz je žák povinen nahlásit vychovateli, který je právě přítomný.  

 

V případě vzniku požáru je žák povinen neprodleně tuto událost nahlásit vychovatelům, kteří 

přivolají pomoc pohotovostních služeb dle požárních poplachových směrnic. Případnou 

evakuaci řídí službu konající vychovatel, v nočních hodinách bezpečnostní pracovník. 

Evakuovaní žáci se spolu s pedagogy shromáždí na volné ploše školního hřiště, v bezpečné 
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vzdálenosti od požáru. Osoba, která řídí evakuaci, provede kontrolu počtu evakuovaných žáků 

dle seznamu v denících výchovných skupin a případně zajistí první pomoc postiženým osobám. 

  
  

 

X. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

Šikana a diskriminace žáků je v domově mládeže důrazně zakázána a bude důsledně řešena 

bezprostředně vychovateli ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm a ředitelstvím 

školy.  

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo 

skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou 

bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, 

tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu 

sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné 

přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.  

Diskriminací se rozumí diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, 

jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku.  

  

Žákům je zakázáno šířit a propagovat rasistické ideje a učení, šířit myšlenky a propagovat 

činnost nepovolených náboženských sekt.  

  
Žákům je zakázáno pořizovat bez vědomí a souhlasu dotyčné osoby zvukový nebo obrazový 

záznam a zesměšňovat dotyčnou osobu za použití elektronických prostředků (urážlivé SMS, 

MMS, videí na webových stránkách, urážení na Facebooku a dalších sociálních sítích na 

internetu).  

       

Při podezření na šikanování a diskriminace žáka je nezbytná spolupráce žáků s vedením školy a 

s vychovateli.  

  

XI. Podmínky zacházení s majetkem školy, odpovědnost za škodu  

Žáci jsou povinni předcházet škodám na zdraví ostatních ubytovaných a na majetku domova 

mládeže svým uvážlivým chováním.   

1. neničit a také se snažit zabránit ničení cizího majetku  

2. neúmyslné poškození školního majetku ihned nahlásit vychovateli  

3. všichni ubytovaní odpovídají za škodu, kterou způsobili při mimoškolní činnosti i v 

osobním volnu, svojí nedbalostí, neukázněností, nebo úmyslně  

4. žák, který škodu způsobí nebo ji zaviní je povinen ji uhradit, nebo zajistit opravu (u 

nezletilých budou ohledně náhrady škody kontaktováni rodiče)  
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XII.  Výchovná opatření  

Hodnocení chování ubytovaných žáků probíhá průběžně každý den jejich pobytu 

v domově mládeže.   

A/ Na základě výsledků hodnocení mohou žáci získat následující odměny:  

1. pochvala vychovatele   

2. samostatná vycházka do Pohořelic, mimo stanovenou vycházku  

3. ústní pochvala v ředitelně od ředitele školy  

4. pochvalný dopis podepsaný ředitelem školy  

5. věcný dar od vedení školy    

B/ Při porušování vnitřního řádu internátu následuje podle závažnosti přestupku:  

1. napomenutí vychovatele  

2. služba u vchodu do budovy OU Cvrčovice po dobu, kterou určí vychovatel  

3. zákaz samostatné vycházky  

4. zkrácení osobního volna  

5. dlouhodobější zákaz samostatných vycházek  

6. dopis ředitele školy rodičům  

7. podmíněné vyloučení z domova mládeže 

8. vyloučení z domova mládeže  

  
  

XIII.  Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a se školou  

Spolupráce zákonných zástupců žáků s výchovnými pracovníky domova mládeže se uskutečňuje 

při pravidelných třídnických schůzkách, které organizuje škola. Pokud vychovatelé zjistí změny 

v chování nebo závažné kázeňské přestupky, informují zákonné zástupce žáka ihned telefonicky 

nebo písemně, tuto komunikaci zaznamenají v pedagogické dokumentaci. Zákonní zástupci žáka 

mohou kdykoli domov mládeže navštívit, schůzku je však třeba předem dohodnout.  

   

Vzájemná informovanost mezi školou a domovem mládeže probíhá průběžně, neformálně při 

rozhovorech mezi pedagogy a vychovateli, pravidelně při schůzkách pedagogické trojky, domácí 

příprava žáků na vyučování je evidována denně elektronicky. 

 

Je třeba, aby o nepřítomnosti ubytovaného žáka v domově mládeže zákonní zástupci žáka 

informovali školu neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Předpokládanou nepřítomnost žáka 

musí ohlásit zákonný zástupce žáka nejlépe písemně (použít deníčku příjezdů a odjezdů) nebo 

telefonicky. Požadavky na mimořádné uvolnění žáka z domova mládeže nebo požadavek na 

mimořádný odjezd jsou zákonní zástupci žáka povinni ohlásit telefonicky či písemně, nikoli 

vzkazem po žákovi.   

  

  

Ve Cvrčovicích dne 30. 8. 2019                                             

                                                                                                    RNDr. Milada Kussak Höklová  

                               ředitelka školy  
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