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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 
Domov mládeže (dále DM) je školské výchovné a vzdělávací zařízení, které v souladu 
s vyhláškou č. 108/2005 Sb., v platném znění, o školských výchovných a ubytovacích zařízení  
a účelových zařízeních a ve znění vyhlášky č. 463/2010 Sb., v platném znění, poskytuje žákům 
středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování. Výchovně vzdělávací činnosti 
dle ŠVP DM navazuje na výchovně vzdělávací činnosti středních škol a vyšších odborných škol 
a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Všechny pokoje na DM jsou I. 
kategorie. 

 

Vnitřní řád domova mládeže upravuje: 

1. přijímací kritéria, 
2. práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků,  
3. pravidla vzájemných vztahů žáků a studentů s pedagogy a pracovníky školy, 
4. podmínky zajištění BOZ, PO a hygieny žáků a jejích ochrany před rizikovým chováním, před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 
5. provoz a režim dne v domově mládeže, 
6. výchovná opatření domova mládeže. 
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1 Přijímací kritéria 

 

1.1 Obecné podmínky 

a. Ubytování se poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol na 
období jednoho školního roku na základě přihlášky podané zákonným zástupcem 
nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem na adresu Domova mládeže VOŠ a SŠ 
veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč nejpozději do 31. srpna. Ubytování 
v domově mládeže není nárokové a o umístění žáků a studentů rozhoduje ředitelka 
školy. O přijetí nebo nepřijetí na domov mládeže jsou zletilí žáci, studenti a zákonní 
zástupci vyrozuměni písemně.  

b. Ředitelka při umísťování žáka nebo studenta přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, 
dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům, zdravotnímu stavu a 
věku. 

c. Žák nebo student musí mít trvalé bydliště v ČR, pokud tak není, v případě cizinců musí 
svůj pobyt doložit.  

d. Ubytovaný žák, student nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může požádat o 
snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb na základě §165 odst. 2 
písmene i. školského zákona. Na základě doložených dokladů rozhoduje ředitelka školy 
o ponížení nebo prominutí úplaty za tyto služby.   

 
1.2 Upřesnění kritérií pro umísťování žáků 

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou 
přednostně umísťováni žáci a studenti, kteří: 

a. Jsou žáky a studenty VOŠ a SŠVZZ Třebíč, Žižkova 505 Třebíč.   
b. Pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což žadatel doloží buď potvrzením 

příslušného orgánu, nebo požádá písemně ředitelku o zohlednění jím popsané situace, 
c. doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění v DM potvrzením od lékaře (přiložit 

k přihlášce do domova mládeže). 
d. Jsou nezletilí, mladší žáci jsou umísťování přednostně před žáky staršími 18 let; v tomto 

případě může být přihlédnuto současně ke kritériu pod bodem b. – sociální důvody. 
Uplatnění tohoto kritéria není třeba dokládat žádostí.  

e. Stráví v prostředcích veřejné dopravy při dojíždění z místa bydliště více než 60 minut 
(bude přihlíženo též k obtížnosti dopravního spojení a četnosti spojů) nebo je místo 
bydliště vzdáleno více než 50 km. 

f. Byli ubytováni v domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální 
přizpůsobivost a aktivitu v životě DM (stupeň ukázněnosti a aktivní účast na výchovném 
programu), tzn. dodržovali řádně Vnitřní řad domova mládeže. 

g. Navštěvují školu, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina. 
 
1.3 Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže 

Datum uzávěrky přijímání přihlášek na domov mládeže určuje ředitelka školy. Přihláška 
k ubytování žáků na domov mládeže musí být podána na tiskopise vydaném školským zařízení 
a je vždy na jeden školní rok. 
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1.4 Organizační postup umísťování žáků a studentů VOŠ a SŠ Třebíč  

Závazná přihláška upravuje smluvní vztah mezi plnoletým žákem nebo zákonným zástupcem 
(dále jen ,,žadatel“) a domovem mládeže. Platnost a účinnost smluvního vztahu nastává 
splněním následujících podmínek: 

a. Závazná přihláška je podepsána žadatelem. 
b. Žadatel ve stanoveném termínu doloží potvrzení o přijetí ke studiu, potvrzení o 

návštěvě školy, vstupní formuláře. 
c. Zájemci z řad zákonných zástupců žáků přijímaných do 1. ročníků, nebo i vyšších 

ročníků, nebo VOŠ z jiných škol nebo domovů mládeže mohou stáhnout přihlášku z 
webových stránek VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. 

d. Žákům ubytovaným v domově mládeže přihlášky předají skupinoví vychovatelé 
nejpozději do data určeného ředitelkou školy - přihlášky na domov mládeže jsou pro 
nové uchazeče dostupné také v DM k osobnímu vyzvednutí. 
 
 

2 Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků  

       
2.1 Žáci a studenti mají právo: 

a. Na vzdělání a školské služby podle tohoto zákona. 
b. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 
c. Zakládat v rámci domova mládeže samosprávné orgány žáků – žákovská samospráva 

atd. Volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na 
ředitelku školy nebo vedoucí vychovatelku s tím, že tito jsou povinni se stanovisky a 
vyjádřeními samosprávných orgánů zabývat. 

d. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 
vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich 
věku a stupni vývoje. 

e. Na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 

f. Na vycházky při splnění základních povinností. 
g. Používat přidělenou místnost a využívat veškeré zařízení domova mládeže určené 

žákům. 
h. Podávat dotazy ke všem otázkám života domova mládeže ředitelce školy, vedoucí 

vychovatelce, skupinovému vychovateli i žákovské samosprávě. 
 

Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a. a c. mají také zákonní zástupci 
nezletilých žáků. 
Na informace podle odstavce 1 písm. b. mají v případě zletilých žáků a studentů právo 
také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní 
vyživovací povinnost. 

 

2.2  Žáci a studenti jsou povinni: 

a. Řádně docházet do domova mládeže a zodpovědně se vzdělávat, viz Režim dne. 
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b. Dodržovat Vnitřní řád domova mládeže, předpisy a pokyny domova mládeže k BOZ 
žáků, PO a hygienické předpisy, s kterými byli prokazatelně seznámeni. 

c. Plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy a domova mládeže, 
vydané v souladu s právními předpisy a Vnitřním řádem domova mládeže. 

 
2.3  Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni: 

a. Informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

b. Hlásit předem vychovateli každou mimořádnou akci pořádanou teoretickým nebo 
praktickým vyučováním nebo zájmovou činnosti. Rovněž veškeré pozdní příchody hlásí 
vychovateli. Plánovanou nepřítomnost žáka nebo studenta v domově mládeže je nutno 
omluvit předem písemně. Nepřítomnost v mimořádných případech sdělí a omluví 
rodiče neprodleně telefonem na číslo: 568610131 – vychovatelna hochů, 568610140 – 
vychovatelna dívek, mobilní telefon: +420773610104, nebo na mailovou adresu 
DM@szstrebic.cz 

c. Oznamovat domovu mládeže údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, 
a změny v těchto údajích. 

 
2.4 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a. Zajistit, aby žák docházel řádně do domova mládeže. 
b. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících 

se vzdělávání žáků v domově mládeže. 
c. Informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání  
a školské služby. 

d. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v domově mládeže v souladu s podmínkami 
stanoveným Vnitřním řádem domova mládeže. 

e. Oznamovat domovu mládeže údaje podle § 28 odstavce 3 školského zákona (údaje pro 
školní matriku domova mládeže) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh 
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

f. Dodržovat Prohlášení o ubytování; a řádně platit úplaty za školské služby. 
  
 

3 Pravidla vzájemných vztahů žáků s pedagogy a pracovníky školy  

 
a. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, 
školního řádu, právních předpisů a dalších nezbytných organizačních opatření.  

b. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami nevhodného 
zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s 
materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Speciální pozornost budou věnovat 
ochraně před návykovými látkami. 

mailto:DM@szstrebic.cz
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c. Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo 
jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni 
pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění. 

d. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce nebo 
zletilého žáka k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 
konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. 

e. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy žáky a studenty, nepřímo i zákonnými 
zástupci žáků, vycházejí ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, 
solidarity a důstojnosti. 

f. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pedagogům a pracovníkům školy 
jsou považovány za závažné porušení školního řádu a mohou být důvodem k udělení 
kázeňského opatření. 

g. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky 
poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 
pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

h. Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a 
výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí 
směrnicí ředitelky školy k ochraně osobních údajů. 

i. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy a Domova mládeže 
(webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze se souhlasem žáka 
staršího 18 let nebo zákonných zástupců žáka. 

 

    
4  Provoz a režim dne v domově mládeže 

 
4.1 Pravidla pro ubytování 

a. Ubytování se poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol na 
období jednoho školního roku, na základě přihlášky podané zákonným zástupcem 
nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem na adresu Domova mládeže 
nejpozději do 31. srpna. Ubytování v domově mládeže není nárokové a o umístění žáků 
a studentů rozhoduje ředitelka školy. O přijetí na domov mládeže jsou zletilí žáci, 
studenti a zákonní zástupci vyrozuměni písemně.  

b. Úplata za ubytování činí 950,- Kč měsíčně paušálem, provádí se inkasním příkazem 
z bankovního účtu žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce, do 15. dne 
následujícího měsíce. Jestliže neproběhne platba za ubytování po dobu jednoho 
měsíce, může být žákovi nebo studentovi ukončen pobyt na domově mládeže. 

c. Ubytovaný žák, student nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může požádat o 
snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb na základě §165 ods. 2 
písmene i. školského zákona. Na základě doložených dokladů rozhoduje ředitelka školy 
o ponížení nebo prominutí úplaty za tyto služby. 

d. Přihlašování a odhlašování stravy řeší Vnitřní řád školní jídelny. 
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4.2 Zásady chování v domově mládeže 

a. Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům a studentům v 
domově mládeže. 

b. Cizím osobám je vstup do domova mládeže zakázán. Žáci a studenti vstupují do budovy 
přes vchodové dveře domova mládeže za použití osobních čipů, nesmí vpustit do 
domova mládeže cizí osobu. Veškerý pohyb osob v domově mládeže je monitorován 
kamerovým systémem z důvodu bezpečnosti žáků a ochrany majetku. 

c. U vchodu do domova mládeže je umístěn videotelefon, který žák využije v době, kdy 
nemá možnost vstoupit do budovy přes čipový systém, 

d. Vstup do školní budovy po 20:00 hodině je povolen pouze k projití do tělocvičny nebo 
k nápojovým a jídelním automatům. 

e. V domově mládeže je nutné se v suterénu přezout do domácí obuvi, po domově 
mládeže se žáci pohybují pouze v domácí obuvi (obuv ukládají do skříněk k tomu 
určených, dole v suterénu). Žáci nevnáší venkovní obuv na pokoje. Sušení mokré obuvi 
na pokoji může být pouze na nezbytně nutnou dobu. Ušpiněná obuv se umývá 
v úklidových místnostech. 

f. V domově mládeže se nemohou používat žádné vlastní elektrospotřebiče, které nemají 
řádně platnou revizi pro daný spotřebič. Spotřebič bez revize může být pouze ten 
spotřebič, který byl nově zakoupen a má platný záruční list a musí být předložen 
k okopírování a založení do složek. Spotřebiče bez záručního listu musí žák předložit 
k revizi, kterou provádí smluvní revizní technik 1x ročně. Revize se provádí za úplatu, 
kterou žák nebo student uhradí. 

g. Do domova mládeže se mohou přinášet pouze věci, které souvisí přímo s pobytem na 
domově mládeže nebo s výukou. 

h. Udržovat pořádek na pokojích a společenských prostorách domova mládeže, při 
zjištění jakékoliv závady je nutné ji hlásit vychovateli. 

i. Ubytovaní žáci a studenti třídí odpad. K třídění využívají odpadní koše k tomu určené, 
umístěné v přízemí, PET láhve se lisují a následně vkládají do boxu na plasty. 

j. Ubytovaní žáci a studenti šetří zařízení domova mládeže a vybavení pokojů. Neplýtvají 
vodou a šetří elektrickou a tepelnou energií. Pokud ubytovaný úmyslně poškodí 
vybavení domova mládeže je povinen tuto škodu uhradit. 

k. Žáci nesmí mít v domově mládeže větší částky peněz a cenné předměty (z důvodu 
bezpečnosti je doporučeno využívat osobní účty u bank). Ve výjimečných případech se 
žáci nebo studenti mohou obrátit na vedoucí vychovatelku, případně skupinového 
vychovatele domova mládeže. 

l. Z hygienických důvodů při kontrole úklidu žáci a studenti umožní nahlédnout 
vychovateli do skříní, poliček a botníků.  

m. Žáci dodržují režim dne. Provádí denně úklid pokojů, úklid lůžkovin do prostoru k tomu 
určeném. Týdenní úklid je prováděn dle pokynů vychovatele, nejméně jednou týdně. 

n. Po odchodu z domova mládeže žáci nebo studenti uzamykají pokoje klíčem, který 
obdrží při nástupu do domova mládeže. Klíč žáci nebo studenti dostanou na základě 
vratné zálohy 200,- Kč. V případě ztráty klíče od skříněk žáci nebo studenti uhradí nový 
zámek. 

o. Žáci a studenti odpovídají za přidělený inventář. Výzdobu pokojů, chodeb, sociálního 
zařízení, kuchyněk a studoven je možné po dohodě s vychovatelem. Při svévolném 
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nebo nedbalostním poškozením inventáře je žák nebo student povinen škodu  
a případnou opravu uhradit. 

p. Při přítomnosti žáka nebo studenta na pokoji je zamykání pokojů zevnitř zakázáno. 
q. Žáci nebo studenti jsou z hygienických důvodů povinni 1x za 14 dní vyměnit ložní 

prádlo. Ručník je nutno pravidelně měnit nejméně jednou týdně za čistý. 
r. V době od 22:00 do 06:00 hodin je noční klid. Veškerou činnost žáci nebo studenti 

ukončí, pouze se souhlasem vychovatele lze provádět samostudium v místnosti k tomu 
určené (studovna) za předpokladů, že tím žák nebo student neobtěžuje ostatní 
spolubydlící. 

s. Žáci a studenti dodržují režim dne. V 07:45 hodin odchází do vyučování, v době 
teoretického i praktického vyučování včetně přestávek mají žáci a studenti zákaz 
vstupu do domova mládeže. Vstup do domova mládeže je zpřístupněn od 12:30 hodin. 

t. Při akcích konaných na doplňkovou činnost školy jsou ubytovaní žáci a studenti povinni 
připravit pokoje na tuto činnost.  

u. V ubytovacích pokojích jsou prováděny údržbářské práce a kontroly dodržování 
Vnitřního řádu domova mládeže i v době nepřítomnosti žáka. 

v. Stálé pondělní příjezdy do domova mládeže povoluje vedoucí vychovatelka na žádost 
rodičů nebo zletilého žáka a po doporučení třídního učitele.  

w. Žáci a studenti si zakoupí propustkovou knížku, která je jeho osobním dokladem  
a slouží k evidenci a kontrole odjezdů a příjezdů do míst trvalého bydliště a domova 
mládeže, návratů z vycházek a k písemnému kontaktu výchovných pracovníků se 
zákonnými zástupci žáka. 

 
4.3 Zásady bezpečného chování v domově mládeže a ochrana žáků a studentů před 

rizikovým chováním a proti šikaně.  

Všichni žáci a studenti jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví ani 
na majetku.  

Žáci a studenti jsou povinni zejména: 
a. Nechovat se hrubě nebo nešikanovat jiné žáky a studenty. 
b. Důsledně dodržovat předpisy a pokyny BOZ žáků a studentů, PO a hygienické, s nimiž 

byli řádně a prokazatelně seznámeni. 
c. Zúčastňovat se školení prováděného v zájmu BOZ a PO žáků a studentů. 
d. Při každém zranění se nechat ošetřit a úraz ihned ohlásit vychovateli ve službě. 
e. Oznamovat neprodleně svému vychovateli nedostatky a závady, které by mohly 

ohrozit bezpečnost žáků nebo studentů nebo zdraví, PO a hygienu. 
f. Na schodišti se pohybovat se zvýšenou opatrností, dávat pozor na vlhkou podlahu, 

v případě výskytu mokrých míst (např. náhodným rozlitím vody) zajistit ihned 
odstranění této závady. 

g. Udržovat trvale volný přístup k elektrospotřebičům, hydrantům a ručním hasicím 
přístrojům. 

h. Dodržovat pravidla bezpečného užívání internetu. 
i. Dodržovat Provozní řády domova mládeže včetně provozních řádů jednotlivých 

prostor. 
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4.4 V domově mládeže jsou dále žáci a studenti povinni dodržovat: 

a. Zákaz kouření, včetně elektronických cigaret. 
b. Zákaz jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. 
c. Zákaz vyklánění, pokřikování a vyhazování předmětů a smetí z oken. 
d. Zákaz jakéhokoli zasahování do elektroinstalace. 
e. Zákaz požívání a distribuce alkoholu, drog a jiných zdraví škodlivých látek. 
f. Zákaz mít u sebe a používat nebezpečné předměty (střelné, bodné a jiné zbraně, 

dělobuchy, chemikálie, zábavní pyrotechniku, basebalové pálky apod.) včetně jiných 
maket a různých napodobenin. 

g. Při mimořádných událostech (např. požár) dodržovat evakuační plán. Řídit se pokyny 
pracovníků a nevyvolávat zbytečnou paniku. 

h. Zákaz propagování alkoholu, kouření, drog, rasové diskriminace, násilí atd. 
v prostorách domova mládeže, školy a jeho venkovním areálu. 

 
4.5 Žáci nesmí: 

a. Navštěvovat oddělení opačného pohlaví v domově mládeže. 
b. Hrát jakékoli hazardní hry, pouze hry společenské a naučné. 
c. Přechovávat zvířata. 
d. Pobývat v domově mládeže v případě infekčního onemocnění. 
e. Pobývat v dopoledních hodinách v domově mládeže. 

 
 

5 Výchovná opatření v domově mládeže 

 
a. Výchovným opatřením jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školského 
zařízení, vyloučení žáka nebo studenta školského zařízení a další kázeňská opatření, 
která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další 
kázeňská opatření, může udělit či uložit ředitelka školy. 

b. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinnosti 
stanovených školským zákonem nebo Školním nebo Vnitřním řádem domova mládeže 
rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze 
školského zařízení.  V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy 
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v 
průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto 
zákonem nebo Vnitřním řádem domova mládeže, může ředitelka školy rozhodnout  
o jeho vyloučení. 

c. Za závažné zavinění porušení Vnitřního řádu domova mládeže se považují krádeže, 
požívání, přechovávaní a distribuce alkoholu a drog, kouření, včetně elektronických 
cigaret, dále donášení, přechovávání a jakékoliv užívání všech druhů zbraní (střelné, 
sečné, bodné a jiné zbraně, dělobuchy, chemikálie, zábavní pyrotechnika apod.) a to 
včetně jejich maket a různých napodobenin, úmyslné ničení zařízení domova mládeže, 
opakované hrubé chování, šikanovaní, rasismus, ublížení na zdraví, návštěvy na 
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odděleních i pokojích opačného pohlaví, svévolné otevření nouzových východů, rušení 
nočního klidu, opakované porušování Vnitřního řádu domova mládeže apod. 

d. Zvláštně hrubé slovní a úmyslné fyzické úkoly žáka vůči pracovníkům domova mládeže 
a ostatním pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení 
povinností stanovených školským zákonem. V případě tohoto zvláštně závažného 
porušení stanovených tímto zákonem ředitelka vyloučí ze školy nebo školského 
zařízení. Pokud se žák tohoto jednání dopustí, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého žáka a státnímu zastupitelství 
do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

e. Za vzorné chování a plnění povinností, za statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve 
prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala ředitelky škole nebo věcné 
ocenění. 
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Příloha č. 1 

Režim dne  

 
05:00 – 07:45 budíček, osobní hygiena, úklid a snídaně  
Čas od budíčku do snídaně se vymezuje k provedení osobní hygieny a úklidu pokojů. Pokoje 
musí být vyvětrány, denně důkladně zameteny, každý den se koše vynáší do odpadových pytlů 
v suterénu. Ložní prádlo se ukládá do úložných prostorů k tomu určených. Osobní věci májí 
žáci a studenti uspořádané, uložené skříních. Ubytovaní nenechávají a pokoji ušpiněné nádobí, 
potraviny, které se rychle kazí. Vychovatelé provádí kontrolu pokojů s vyhodnocením pořádku. 
Výdej snídaně je od 06:00 – 07:30 hodin. Při jídle dbají na kulturu stolování a chování. V jídelně 
dodržují klid, dbají pokynů vychovatele. 
 
11:00 – 13:30 oběd 
 
12:30 – 17:00 osobní volno 
Osobní volno slouží žákům a studentům k uspořádání osobních věcí, k aktivnímu odpočinku a 
obstarání nákupu. Začíná po vyučování a končí v 17:00 hodin, kdy musí být žáci na svých 
pokojích. V době osobního volna a vycházek mimo areál školy není školské zařízení odpovědné 
za bezpečnost ubytovaných žáků a studentů. Plnou odpovědnost za nezletilého žáka přebírá 
zákonný zástupce. Pro studenty VOŠ a NS je osobní volno do 22:00 hodin. 
 
17:30 – 18:00 večeře 
Středa je doba výdeje stanovena na dobu od 16:30 – 17:30 hodin, pro všechny ubytované. 
 
17:30 – 21:30 studium, organizovaná zájmová činnost, sledování televize, popř. vycházky 
Doba studia a ostatní činnosti určuje skupinový vychovatel s přihlédnutím ke studijním 
výsledkům, chování žáka a studenta apod. Osobní volno a sledování televize po večerce pak 
zejména s přihlédnutím k vhodnosti pořadů, rannímu vstávání apod. 
 
21:00 – 21:30 večerka 
 
21:30 – 06:00 noční klid 
Po večerce musí žáci dodržet naprostý klid, vypnou veškerou elektroniku a výpočetní techniku 
a zhasnou světlo.  
 
 
Při splnění základních povinností mají žáci právo na vycházky. 
1. ročník:  

- pondělí od 18:00 hodin do 20:00 hodin 
- úterý – čtvrtek do 20:00 hodin 

2. ročník: 
- pondělí od 18:00 hodin do 21:00 hodin 
- úterý – čtvrtek do 21:00 hodin 

3. ročník: 
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- pondělí od 18:00 hodin do 21:30 hodin 
- úterý – čtvrtek do 21:30 hodin 

4. ročník: 
- pondělí od 18:00 hodin do 21:45 hodin 
- úterý – čtvrtek do 21:45 hodin 

Studenti VOŠ: 
- pondělí od 18:00 hodin do 22:00 hodin 
- úterý – čtvrtek do 22:00 hodin 

 
Studenti VOŠ mimořádně, v odůvodněných případech, může skupinový vychovatel povolit 
prodlouženou vycházku do 24:00 hodin. Jejich příchod nesmí narušit noční klid v domově 
mládeže, přichází včas, střízlivý a slušně upraven.  
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Příloha č. 2 

Ceník 

  
Úplata za ubytování 
Úplata za ubytování je 950,- Kč měsíčně, provádí se inkasním příkazem z bankovního účtu žáka, 
studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka pozadu do 15. dne následujícího měsíce. 
Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák nebo student není ubytován 
po všechny dny v kalendářním roce. Jestliže neproběhne platba za ubytování po dobu jednoho 
měsíce, může být žákovi nebo studentovi ukončen pobyt na domově mládeže. 
 
Stravování ve školní jídelně 
Cena za snídani včetně svačiny ......................... 29,- Kč 
Cena za oběd ..................................................... 30,- Kč 
Cena za večeři včetně druhé večeře ................. 30,- Kč 
 
Náhrada škody 
Ztráta dokumentů 
Ztráta propustkové knížky ................................. 45,- Kč 
Ztráta nebo poškození majetku 
Ztráta klíče od pokoje ........................................ 200,- Kč 
Ztráta klíče od skříňky ....................................... 100,- Kč 
Ztráta čipu ......................................................... 200,- Kč 
 
Žáci při příjezdu do domova mládeže složí vratnou zálohu 200,- Kč za klíče a 200,- Kč za čip.  
 
Další náhrada za poškození majetku domova mládeže bude účtována na vrub zákonného 
zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta podle skutečně vyčíslených nákladů na opravu 
(účtenka, faktura). 
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Příloha č. 3 

Prohlášení     

 
1. Ubytovaný na domov mládeže je přijat na základě přihlášky podané zákonným zástupcem 

nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Přihláška je platná na jeden školní rok. 
2. Domov mládeže se zavazuje zajistit ubytovanému ve smyslu Vnitřního řádu domova 

mládeže nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. 
3. Ubytovaný se zavazuje, že nepřenechá svá práva vyplývající z tohoto prohlášení jiné 

osobě. Ubytovaný nesmí při výkonu svých práv omezovat práva dalších ubytovaných  
a musí striktně a bez výjimky dodržovat pravidla ve všech prostorách DM a školy. 

4. Ubytovaný žák je povinen se účastnit pravidelných aktivit domova mládeže. Domov 
mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou 
zájmových aktivit.   

5. Ubytovaný se zavazuje uhradit za poskytované přechodné ubytování a za služby s tím 
spojené měsíčně částku ve výši 950,- Kč na určený účet školy 6616410267/0100  k pokrytí 
nákladů za ubytování. 

6. Platba za ubytování a stravování je prováděna bezhotovostně. Ubytovaný je povinen 
přinést doklad z peněžního ústavu („souhlas s inkasem“ nebo „povolení inkasa“), ze 
kterého budou prováděny srážky za stravování a ubytování na DM. Tento doklad je uložen 
u vedoucí jídelny.  

7. Odhlašování a přihlašování stravy je plně v kompetenci žáka a studenta.   
8. Domov mládeže vydal Vnitřní řád domova mládeže, který je k dispozici na webových 

stránkách školy a je vyvěšen na chodbách DM. Seznámení se a prostudování  Vnitřního 
řádu potvrzujete svým podpisem tohoto Prohlášení o podmínkách ubytování a stravování 
na DM. 

9. Ubytovaní na domově mládeže dodržují Vnitřní řád domova mládeže, se kterým jsou 
seznámeni při nástupu na domov mládeže a toto potvrdí svým podpisem. Uvedený 
dokument je k nahlédnutí na webových stránkách školy www.szstrebic.cz v sekci 
ubytování a stravování. Na těchto stránkách je možné nalézt další kontakty na domov 
mládeže. 

10. Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student neuhradí platbu do 
jednoho měsíce, může být žákovi nebo studentovi ukončen pobyt na domově mládeže.   

11. Používání vlastních elektrospotřebičů je dovoleno pouze po předložení dokladu o revizní 
prohlídce. Pokud tento doklad nebude doložen, je možné tyto spotřebiče předložit ke 
společné revizi, která bude provedena v měsíci říjnu a bude hotovostně uhrazena 
vlastníkem spotřebiče. 

12. V době osobního volna a vycházek mimo areál DM a školy není školské zařízení 
odpovědné za bezpečnost ubytovaných žáků, plnou odpovědnost za nezletilého žáka 
přebírá zákonný zástupce. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví, majetku, na přírodě a životnímu prostředí. Osobní volno a vycházky jsou stanoveny 
dle Režimu dne, který je součástí Vnitřního řádu DM. 

13. Souhlasím s lékařským ošetřením a vysláním nezletilého žáka v doprovodu zletilé osoby 
k lékařskému ošetření. V době cesty k/od lékaři/e a v době lékařského ošetření přebírám 
plnou odpovědnost za nezletilého žáka. 

http://www.szstrebic.cz/
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14. Změna zdravotního stavu nezletilého žáka je oznámena zákonnému zástupci, se kterým je 
domluven další postup této neočekávané události (odjezd domů, přivolání ZZS, léčba 
apod.) Každý odjezd domů bez doprovodu zákonného zástupce je pouze se souhlasem 
zákonného zástupce a potvrzením převzetí v místě bydliště.    

15. Ukončení pobytu na DM v průběhu školního roku musí být učiněno pouze písemnou 
formou a žák nebo student je povinen přenechané ubytovací prostory vyklidit ke dni 
ukončení. Poté je ubytovatel oprávněn věci umístěné v ubytovacích prostorách 
vystěhovat do prostor k tomu určených. Po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne 
ukončení pobytu v domově mládeže budou nevyzvednuté věci považovány za opuštěné. 

16. Formulář (Odhlášení z domova mládeže) vyplní zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý 
žák, student. 

17. Svévolné a úmyslné poškození inventáře domova mládeže bude uhrazeno ubytovaným 
nebo zákonným zástupcem nejpozději dle dohodnutého termínu, pokud se písemně 
nedomluví jinak. 
 

V Třebíči dne: .................................  

Podpis ubytovaného žáka/studenta: ..................................................................................  

V případě nezletilého žáka podpis zákonného zástupce: ...................................................  


