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V N I T Ř N Í  Ř Á D  D O M O V A  M L Á D E Ž E   

 
Domov mládeže (dále jen „domov“) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům 
středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost 
navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto 
žákům a studentům školní stravování. Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání 
volného času formou zájmových činností. 
Činnost, organizace a provoz Domova mládeže se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb. o 
školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, její novelou  
č. 436/2010 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 
a jiném vzdělávání v platném znění. 
 

I. Pravidla pro ubytování  
1. Ubytování se poskytuje žákům a studentům na období jednoho školního roku na základě 

přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem, na 
adresu Domova mládeže nejpozději do 25. srpna. Ubytování v domově není nárokové  
a o umístění žáků rozhoduje vedoucí vychovatelka. O přijetí na domov mládeže jsou zletilí žáci, 
studenti, zákonní zástupci vyrozuměni písemně dopisem.  

2. Platba za ubytování a stravu se provádí inkasním příkazem z bankovního účtu žáka (zákonného 
zástupce) měsíčně pozadu do 18. dne následujícího měsíce. Pokud tato platba neproběhne, je 
nutné ji uhradit do konce měsíce a to hotově. Jestliže žák neuhradí platbu za ubytování  
a stravování po dobu dvou měsíců může být žákovi nebo studentovi ukončeno ubytování 
na domově mládeže. Úplata za ubytování je stanovena ředitelem školy na částku 40 Kč za noc 
(neděle – pátek). Cena za celodenní stravování činí 92 Kč. Výše úplaty za ubytování na domově 
se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci na 
základě Vyhlášky č.436/2010, § 5, odst. 4. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student 
z důvodů organizace vyučování ve škole (souvislá praxe v trvání jednoho týdne a více), jejímž 
je žákem nebo studentem, opakovaně nebude na domově ubytován, úplata se mu snižuje.  
O ponížení úplaty žádá žák, student, zákonný zástupce žáka písemně (formulář „Žádost  
o snížení úplaty za ubytování na domově mládeže“). Žádost musí být předložena ved. 
vychovatelce, nejpozději do 27. dne v měsíci. Výše úplaty se přiměřeně sníží na základě řádně 
vyplněné žádosti, potvrzené školou o organizaci vyučování 

3. Ubytovaný žák, student, zákonný zástupce nezletilého žáka může požádat o snížení nebo 
prominutí úplaty za poskytování školských služeb na základě § 165 odst. (2) písmene i školského 
zákona č. 561/2004 Sb. Na základě doložených dokladů rozhoduje ředitel domova mládeže  
o ponížení nebo prominutí úplaty za tyto služby. 

 
II. Práva žáků a studentů  

1. Žáci a studenti mají možnost využívat hospodárně veškerá zařízení domova, která jsou 
k dispozici a podílet se na organizování kulturních, společenských a sportovních aktivit domova.    

2. Prostřednictvím žákovské samosprávy, či osobně jednat a vyjadřovat se k záležitostem 
týkajících se problematiky pobytu v domově a organizace činnosti domova, veškerá jednání vést 
slušnou formou. 

3. Po dohodě s vychovatelem a na určeném místě je možné mít vlastní výzdobu   
pokoje (veškerý zákaz lepení výzdoby na nábytek, stěny pokoje, dveří). 

4. Být informován o průběhu dění v domově mládeže. 
 

III. Povinnosti žáků a studentů  
1. Podáním přihlášky na domov mládeže, zasláním oznámení o přijetí na domov mládeže jsou žáci 

rozděleni do výchovných skupin a vyplývají pro ně veškerá práva a povinnosti ubytovaného na 
domově mládeže.   

2. Žáci a studenti jsou povinni dodržovat vnitřní řád domova mládeže a předpisy školského zařízení 
k ochraně zdraví a bezpečnosti (BOZ), s nimiž byli seznámeni, které jsou nedílnou součásti 



Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč 

Žižkova 505, 674 01 Třebíč  

 

Vnitřní řád DM  2019/2020 Strana 2 (celkem 7) 

 

vnitřního řádu DM. Zahrnují pokyny pro chování na DM v posilovnách, společenských 
místnostech, tělocvičně, kuchyňkách, učebnách výpočetní techniky, tvořivých dílnách, 
prostorách DM a školy v době osobního volna. Žáci a studenti mohou využívat výhody domova 
mládeže (sportovní vybavení, posilovny, sauna a možnost zapůjčení dalších potřeb DM za 
účelem využití volného času na DM).   

3. Řídit se pokyny vychovatelů a dalších pracovníků školy, dodržovat pravidla slušného chování 
(zdravení, požádání a poděkování), být ohleduplní a tolerantní k ostatním žákům, studentům  
a všem pracovníkům domova mládeže a školy. 

4. Zletilí žáci a zákonní zástupci jsou povinni informovat domov mládeže o změně zdravotního 
stavu nebo jiných závažných skutečností (jedná se o změny telefonních čísel, změny bydliště 
apod.)  

5. Nepřítomnost na domově mládeže omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák 
neprodleně, nejpozději do 3 dnů telefonicky nebo emailem od plánovaného příjezdu na DM. Tato 
nepřítomnost se u nezletilého žáka vyplní v „Průkazu“, který podepíše zákonný zástupce nezl. 
žáka. Emailové adresy a telefonní čísla jsou uvedená na webových stránkách školy, vyvěšeny 
na nástěnce a jsou předány zletilým žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků. 

6.  Ubytovaný je povinen si při nepřítomnosti odhlásit stravu (telefonicky, emailem).  
7. Ubytovaný je povinen nahlásit vychovateli změnu zdravotního stavu (nevolnost, teplota, úraz), 

tak aby mohly být vychovatelem včas zajištěny následné úkony. Rodiče nezletilého žáka jsou 
informováni o stavu žáka a domluví si s vychovatelem odjezd nemocného domů. Pokud odjíždí 
nemocný nezletilý žák domů bez doprovodu, je zákonný zástupce povinen informovat domov 
mládeže o jeho příjezdu domů telefonicky, elektronicky.  Ubytovaný žák, student je povinen si 
při odjezdu domů odhlásit stravu v jídelně školy. 

8. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka neoznámí důvod nepřítomnosti na DM po dobu 
1 měsíce, ztrácí nárok na ubytování a jeho osobní věci budou vystěhovány a předány k  likvidaci. 

9. Změnu odchodu do vyučování (jiná než 1. vyučovací hodina) hlásí žák, student vychovateli 
předem.   

10. Každý odchod z DM a jeho areálu je nutno nahlásit vychovateli, který má službu:  
a) odchod k lékaři a příchod od lékaře  
b) odchod na vycházku – nutný podpis vychovatele v „Průkazu“ 
c) odchod na individuální zájmovou činnost mimo domov mládeže (je nutné mít 

podepsané vychovatelem v „Průkazu“) 
d) mimořádné odjezdy domů u nezletilých žáků – předem známá nepřítomnost žáka, je 

nutné předložit oznámením od zákonného zástupce žáka 
e) vychovatel v „Průkazu“ vypíše odjezd domů a zák. zástupci nezletilého žáka potvrdí 

svým podpisem přítomnost doma 
11. K nahlášení změn (týká se příchodů a odchodů k lékaři, příjezd z domova je možné také využít 

sešit, který je umístěn vedle kanceláře vychovatelů (netýká se odchodů na vycházku). 
 

IV. Zásady chování na domově mládeže  
1. Vstup na domov mládeže je umožněn pouze ubytovaným na DM. Cizí osoby mají vstup na 

domov mládeže zakázán. Veškerý pohyb osob na domově mládeže je monitorován kamerovým 
systémem a nepřetržitě nahráván. 

2. Žáci vstupují do budovy přes hlavní vchodové dveře na DM za použití přidělených čipů.  
3. Ubytovaní nesmí vpustit do budovy domova mládeže cizí osoby.  
4. U vchodu domova mládeže je umístěn videotelefon, který žák využije, v době, kdy nemá 

možnost vstoupit do budovy přes čipový systém (nedělní příjezd hochů, zapomenutý čip doma, 
vstup do budovy po 21:00 hod. u žáků, po 22:00 hod. u studentů). 

5. Vstup do školní budovy po 20hod. je povolen pouze k projití do tělocvičny nebo k nápojovým a 
jídelním automatům, do kulturní místnosti, kde je klavír. Do ostatních prostor školy je vstup 
zakázán. 

6. Na domově mládeže je nutné se v suterénu přezouvat do domácí obuvi. Po domově mládeže se 
žáci pohybují pouze v domácí obuvi (obuv ukládají do skříněk k tomu určených, dole v suterénu, 
každý má přidělenou skříňku na uložení obuvi, kterou si uzamyká). Žáci nevnášejí venkovní obuv 
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na pokoje. Sušení obuvi, která je mokrá na pokoji, může být pouze na nezbytně nutnou dobu. 
Po usušení se obuv ukládá dole v suterénu do botaniček. Ušpiněná obuv se umývá v úklidových 
místnostech. Boty do tělocvičny mohou být uloženy ve skříních na pokojích. 

7. Na 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. Tento předloží žák k okopírování a založení do složek. 
Na domově mládeže je možné spotřebiče bez záruční lhůty předložit k revizi, kterou 1x ročně 
provádí smluvní revizní technik. Revize se provádí za úplatu, kterou uhradí žák, student. 

8. Na domov mládeže se mohou přinášet pouze věci, které souvisí přímo s pobytem na domově 
mládeže nebo s jeho výukou. 

9. Udržovat pořádek na pokojích a veškerých společenských prostorách domova mládeže a jeho 
okolí. Při zjištění jakékoliv závady je nutné ji nahlásit vychovateli. 

10. Ubytovaní třídí odpad. K třídění využívají odpadní koše umístěné v přízemí (plasty, papír, 
směsný odpad). PET láhve se lisují a následně vkládají do boxu na plasty.   

11. Ubytovaní šetří zařízení domova mládeže a vybavení pokojů, neplýtvají vodou a šetří elektrickou 
energii. Žáci a studenti v nočních hodinách od 22:00 – 6:00 hod. vždy zhasínají v prostorách 
sociálního zařízení, pokud zde rozsvítí. Pokud ubytovaný úmyslně poškodí vybavení DM je 
povinen tuto škodu uhradit.  

12. Finanční hotovost je možné uložit v kanceláři u vedoucího vychovatele domova mládeže. 
13. Na požádání otevřou a ukážou vychovateli obsah skříní, poliček a botáren. 
14. Při odchodu z pokoje, pokud zde není nikdo přítomen, ubytovaný pokoj uzamyká (předcházení 

krádežím, poškození pokoje jinou osobou, návštěvy pokoje jinou osobou zde nebydlící apod.). 
15. Při přítomnosti žáka nebo studenta na pokoji je zamykání pokojů zevnitř zakázáno. 
16. Žák je povinen si 1x za 14 dní vyměnit ložní prádlo ve skladu prádla. 
17. Během školního roku pečuje ubytovaný o prostory na DM a jeho okolí. 
18. O studium po večerce žádá ubytovaný vychovatele, který má noční službu, nejpozději do 21:30 

hod. Studium po večerce u I. a II. ročníků je na zvážení vychovatele, zda tuto dobu studia po 
večerce povolí. Veškerou činnost je nutné ukončit ve 21:45 hod., tak aby ve 22:00 hod. byl na 
pokojích klid (zhasnuté světlo, rozestlaná lůžka, vypnuté elektrické spotřebiče, které by rušily 
spolubydlící na pokoji tj. DVD přehrávače, notebooky, rádia, elektrické fény, apod.) 

19. Pro akce konané na doplňkovou činnost školy jsou ubytovaní povinni připravit tyto pokoje na 
tyto akce. 

20. Ve vnitřních i vnějších prostotách DM a školy je zakázáno kouřit (klasické cigarety, elektronické 
cigarety).    

21. Kouření je také zakázáno na všech akcích pořádaných domovem mládeže. 
22. Ve vnitřních i vnějších prostotách DM a školy je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje  

a přicházet na domov mládeže v podnapilém stavu. 
23. Ve vnitřních i vnějších prostotách DM a školy je zakázána distribuce, přechovávání, šíření  

a konzumace omamných psychotropních látek (OPL). 
24. Při podezření z požití alkoholu nebo návykových látek je ubytovaný podroben zkoušce na 

přítomnost této látky oprávněným pracovníkem. 
25. V případě zjištění nebo důvodného podezření z výskytu infekčního onemocnění na domově 

mládeže jsou zákonní zástupci nezletilého žáka, zletilý žák informování o této situaci. Žák,  
u něhož je toto onemocnění zjištěno, je oddělen od ostatních žáků a následně odeslán domů. 
Informace o jeho odjezdu domů je podána rodičům. Zákonní zástupci jsou následně odpovědni 
za jeho léčbu. Do kolektivu se žák může vrátit tehdy, pokud nemá žádné příznaky tohoto 
onemocnění. 

26. Žádným záznamovým zařízením se nesmí nahrávat nebo natáčet jednání a chování 
pedagogických pracovníků. 

27. Před ukončením pobytu na DM je ubytovaný povinen: 

 domluvit si včas s vychovatelem skupiny termín ukončení pobytu na DM (kontrola 
úklidu pokoje vychovatelem skupiny) 
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 vyplnit řádně odhlášku z domova mládeže dle pokynů (žák vyplní datum odchodu, 
důvod odchodu, ved. vychovatel vyplní cenu za ubytování, vedoucí šk. jídelny cenu 
za stravu)  

 vyrovnat všechny platby za služby (stravování a ubytování) 

 vyplnit a odevzdat „odhlášku“ z domova mládeže s uvedením vyrovnáním plateb, 
odevzdáním čipu, klíče a svěřeného majetku 

 provést závěrečný úklid pokoje, který kontroluje vychovatel skupiny 

 vystěhovat všechny věci z DM, předat svěřený inventář, ložní prádlo a klíče od pokoje 
(vrací se záloha za klíč 100 Kč), čip v jídelně školy (vrací se záloha za čip 200 Kč). 

 

V. Režim dne  
 

Budíček do 7hod.  Žáci se budí sami. 

Osobní hygiena a úklid ložnic od budíčku do 7:30 hod. 
 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 vynášejí do 

odpadových pytlů v suterénu, Ložní prádlo se ukládá do peřináčů (úložných prostorů válend). 
Osobní věci mají ubytovaní řádně složené a uložené ve skříních. Ubytovaní nezanechávají na 
pokoji ušpiněné nádobí, potraviny, které se rychle kazí. Uklizený pokoj bude připraven ke 
kontrole v 7:30 hodin. Služba vychovatele dopoledne provádí kontrolu pokojů s vyhodnocením 
pořádku. 

Snídaně  (individuálně nejpozději do 7:25 hod.) 
 Žáci a studenti nastupují do jídelny podle časového rozvržení. Připraví si čip, nepředbíhají. 
 Při jídle dbají na kulturu stolování a chování. V jídelně dodržují klid, dbají pokynů vychovatelů. 
Odchod do vyučování  (individuálně, žák musí být v 7:55 hod. ve třídě) 
 Je dán časovým rozvržením dne. Vychovatel dbá na to, aby žáci a studenti odcházeli z DM do 

vyučování nejpozději v 7:50 hod. Nemocný žák nebo student nahlásí změnu zdravotního stavu 
vychovateli a ten ho zapíše do knihy nemocných, nepřítomnost nezletilého žáka ve škole 
oznamuje zák. zástupci. Žák, který není přítomen ve škole má odpoledne klidový režim na pokoji, 
nemá nárok na vycházku a další volno k opuštění domova mládeže. Pokud má žák uvolnění 
z hodin TV, nepobývá na DM, ale v prostoru školy, určenému pro tyto účely.   

Osobní volno  (po vyučování do 17:00 hod. SŠ) 
Slouží žákům a studentům k uspořádání osobních věcí, k aktivnímu odpočinku a k obstarání 

nákupu.  
Začíná po vyučování a končí v 17:00 hod., kdy musí být žáci na svých pokojích. 
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. 
Pro studenty VOŠ a NS je osobní volno do 20:00 hod.   

  
Vycházky 

  

Žáci středních škol 

Pondělí po 18:00 hod. 15 let do 20:00 hod. 16 – 18 let do 21 hod. 
Nad 18 let do 21:45 

hod. 

Úterý – Čtvrtek 15 let do 20:00 hod. 16 – 18 let do 21 hod. Nad 18 let do 21:45 
hod. 

Studenti VOŠ a NS 

Pondělí po 18:00 hod Do 22:00 hod. po domluvě i déle 

Úterý – Čtvrtek Do 22:00 hod. po domluvě i déle 



Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč 

Žižkova 505, 674 01 Třebíč  

 

Vnitřní řád DM  2019/2020 Strana 5 (celkem 7) 

 

 Po skončení osobního volna je možné opustit domov mládeže pouze se souhlasem vychovatele. 
Doba vycházek se řídí věkem žáků a studentů. Při návratu z vycházky ve večerních hodinách 
nesmí ubytovaný rušit na pokoji své spolubydlící 

 Individuální vycházka je určena pouze pro pobyt v městě Třebíči. Pokud ubytovaný žák nebo 
student plánuje opuštění města, projedná tuto skutečnost předem s vychovatelem. Nezletilý žák 
musí mít na pobyt mimo město souhlas zákonného zástupce, který předkládá před plánovanou 
aktivitou (odjezd, návštěva spol. akce mimo dobu vycházek). 

Příjezd na domov mládeže 
 Příjezd na DM je v neděli (nebo jiný stanovený příjezdový den) od 18:00 hod. do 21:45 hod. nebo 
v pondělí do 17:00 hod. Nedělní služba je na domově mládeže dívky. Všichni, kteří přijíždějí 
v neděli, se musí nahlásit v kanceláři vychovatelů v 1. patře, ihned po vstupu do budovy domova 
mládeže. 

 Odjezdy domů 
 V době od 14:00 – 15:00 hod. vychovatel, který má službu zkontroluje veškeré prostory domova 
mládeže. Všichni ubytovaní jsou povinni do 14:30 hod. opustit prostory DM. Provoz domova 
mládeže je ukončen v pátek v 15:00 hod. V 15:00 hod. se uzamknou přístupové dveře na domov 
mládeže dívky a hoši.  

Mimořádný odjezd domů 

Během pracovního týdne povoluje vychovatel skupiny svým podpisem v „Průkazu“. Mimořádný 
odjezd domů. U nezletilého žáka musí být zpětně zákonným zástupcem písemně potvrzeno 
v „Průkazu“. 

Úklid 

Čtvrtek nebo v jiný dohodnutý den v týdnu provádí žáci týdenní úklid (běžný úklid – skříně, poličky, 
podlaha) 
3x ročně generální úklid pokojů (vánoční, velikonoční, před odchodem z DM) 
Při generálním úklidu ubytovaní vysají matrace a další čalounění na pokoji, setřou prach, uklidí 
ve skříních a peřináčích nebo (úložné prostory u válend), vysají radiátory, naleští zrcadla, umyjí 
a napastují podlahu. Kontrolu provádí vychovatel ve stanovenou hodinu za přítomnosti žáků. 

Hodnocení týdne 

Provádí se u jednotlivých skupin podle časového rozvržení 1x týdně pravidelně v 17:00 hod., 
většinou se jedná o pondělí. Jeho účelem je rozvíjet správný přístup ke kritice a sebekritice. 
Hodnocení řídí vychovatel skupiny. Zahrnuje plán akcí na další týden, hodnocení minulého týdne, 
nápravná opatření a pochvaly, organizační informace k provozu DM. V rámci týdenního 
hodnocení mají ubytovaní prostor k vyjádření svých názorů, postřehů k dění na DM.  

Příprava na vyučování 

Je dána časovým rozvržením dne od 17:00 –:18:00 hod. V té době musí být na domově naprostý 
klid, aby byly vytvořeny podmínky pro žáky k vypěstování návyku soustavného a samostatného 
studia. Vychovatelé vedou o prospěchu žáka přehled a pravidelně spolupracují s třídními a 
ostatními vyučujícími. Žáci 1. a 2. ročníků mají povinné studium denně od 17:00 hod do 18:00 
hod.  

Večeře 

K večeři nastupují žáci dle rozpisu: 
Pondělí, úterý, čtvrtek – VOŠ, NS 3. a 4. ročníky v 17:30 hod., 1. a 2. ročníky po studijní době 
nejdříve v 18:00 hod. 
Středa je doba výdeje stanovena na dobu od 16:30 – 17:30 hod. pro všechny ubytované 
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Příprava na večerku 

Přípravu oznamuje ve 21:30 hod. na pokojích vychovatel. Po večerce musí žáci dodržet naprostý 
klid, vypnout veškerou elektroniku a výpočetní techniku a zhasnout světlo. 

Výchova ve školském zařízení  

Doplňuje a rozvíjí studijně – výchovnou práci školy podle celoročního, měsíčního a týdenního 
plánu a požadavků žákovské samosprávy (zástupci jednotlivých výchovných skupin). 
Je organizováno jednak formou individuálních zájmových aktivit a zájmových činností, jednak 
v ostatních formách práce – pasivních nebo aktivních. 
Vzdělávání je založeno na zásadách: 

 rovného přístupu každého občana ke vzdělání  

 zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce  

 vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků 
vzdělávání 

 svobodné šíření poznatků vyplývající z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou 
v souladu s obecnými cíli vzdělávání 

 zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a 
vývoji 

 hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených 
školským zákonem a vzdělávacími programy 

 možností každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluzodpovědnosti za 
své vzdělávání. 

 

VI. Ostatní zásady chování na DM  
1. Stravování v jídelně 
Ubytovaní se řídí vydanými pokyny pro stravování v jídelně školy Vyšší odborné školy a Střední 
školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči, Žižkova 505. 
 
2. Přihlášky a odhlášky ze stravování 
Odhlášení a přihlášení stravy probíhá na terminálu v jídelně školy den předem do 12:00 hod. 
nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Ubytovaní mohou také využít k odhlašování a 
přihlašování email jidlena@szstrebic.cz. Připomínky ke stravování mohou ubytovaní žáci 
přednést prostřednictvím zástupců žákovské samosprávy. Při nepřítomnosti na domově 
mládeže si žák sám odhlašuje stravu. Pokud si žák z důvodu nepřítomnosti na domově mládeže 
nemůže vyzvednout ve stanovenou dobu stravu, může využít stravenek k vydání jídla, které 
jsou k dispozici u vychovatelů. 
 
3. Dodržování zdravotních a bezpečnostních předpisů 
Ubytovaní jsou povinni dbát všech zdravotních, bezpečnostních a hygienicko epidemiologických 
předpisů. Součástí těchto předpisů jsou i další pokyny a pravidla pro činnosti konané v rámci 
individuální zájmové činnosti. Pravidelně dbají na osobní hygienu, dodržují 8 hodinový spánek.  
 
4. Užívání ledniček  
Do ledničky si žáci ukládají pouze čerstvé potraviny označené jménem a číslem pokoje, které 
zkonzumují v následující den po vložení do lednice. Prošlé a zkažené potraviny nesmí být 
uloženy do ledniček. Každý týden se ledničky vypínají dle rozpisu. Ubytovaní jsou povinni 
nejpozději v pátek v 06:00 hod. nebo jiný odjezdový den potraviny z ledničky, která má být 
vypnuta, odstranit. Ubytovaní konzumují pouze vlastní potraviny, neodebírají potraviny, které 
jim nepatří.  
 
5. Návštěvy v domově mládeže 
Návštěvy na DM se musí hlásit u vychovatele nebo služby dne ihned po vstupu na DM. Návštěva 
může proběhnout v návštěvní místnosti v přízemí domova mládeže dívky. Bez svolení 
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vychovatele nemají cizí osoby na pokoje přístup. Chlapci nevstupují na pokoje dívek a naopak.  
Setkání probíhá pouze v návštěvní místnosti. 
 
 

VII. Kázeňská opatření 
 
  a) podmíněné vyloučení z domova mládeže: kázeňské opatření může být uděleno za požívání 

a distribuci alkoholických nápojů a jiných OPL ve vnitřních a vnějších prostorách domova 
mládeže, školy, příchod na domov mládeže pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, kouření 
v areálu domova mládeže a školy, manipulace s hasicími přístroji, další přestupky.  
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským 
zákonem nebo vnitřním řádem domova mládeže rozhodnout o podmíněném vyloučení žáka 
nebo studenta z domova. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební 
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ubytovaný v průběhu této lhůty dalšího 
přestupku, může mu být ukončeno ubytování. 

  
 b) vyloučení z domova mládeže: kázeňské opatření může být uděleno za zvláště hrubé slovní 

a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školského zařízení, za šikanu, 
kyberšikanu, fyzické napadení žáka, studenta, úmyslné napadení s následkem ublížení na 
zdraví, opakované kouření, požívání alkoholu nebo OPL, krádež na domově mládeže. 
O vyloučení rozhodne ředitel školy do dvou měsíců, ode dne, kdy se o provinění žáka nebo 
studenta dozvěděl. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školského zařízení 
dnem následující po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení. 
 
Při zneužití výhod domova mládeže může být navrženo omezení nebo termínový zákaz 
využívání výhod domova mládeže  
Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování 
v příštím roce. 

 

VIII. Zákaz činnosti a propagace  
1. Na domově mládeže není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich 

propagace. 
2. Na domově mládeže není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, 

reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví.  
 
Tento řád ruší předcházející řád domova mládeže (platný od 01. 09. 2018). Řád je všem žákům a 
studentům k dispozici u vychovatele skupiny, na nástěnce, webových stránkách školy. 
 
Přílohy k Vnitřnímu řádu domova mládeže: 

1. Příloha č. 1 – Provozní řád domova mládeže 
2. Příloha č. 2 – Denní režim domova mládeže 
3. Příloha č. 3 – Poučení o základních zásadách chování BOZ, PO, BESIP  

a další směrnice   
 
V Třebíči dne: 01. 09. 2019  Platnost od 01. 09. 2019 
 
 
zpracovala: 
Mgr. Alena Rohárová 
vedoucí vychovatelka domova mládeže 
 
schválila: 
Ing. Lenka Havlíková                                                               
ředitelka školy  


