VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ BLATNÁ
Domov mládeže zabezpečuje žákům ubytování, stravování, výchovnou činnost navazující na
výchovně vzdělávací činnost školy, zajišťuje - zprostředkovává zájmovou činnost a vytváří potřebné
podmínky pro přípravu na výuku.
1. Podmínky ubytování a jeho ukončení
1.1 O ubytování žáků v domově mládeže (dále jen DM nebo domov) mají právo požádat rodiče nebo
zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.
Zákonní zástupci žáků střední školy nebo zletilí žáci podávají žádost písemně do 15. července.
Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o způsobilosti ubytování v domově.
1.2 O umístění žáka v DM rozhodne ředitel nejpozději do 15. srpna téhož roku.
1.3 Pokud je v domově volná kapacita, lze ubytovat i žáka jiné školy a žáka, který ubytování přerušil.
1.4 Rozhodnutí o přijetí je platné po celou dobu studia u žáka školy. Žák jiné školy je přijat pouze po
dobu jednoho školního roku.
1.5 V průběhu školního roku ukončí ředitel školy umístění žáka – pokud:
- o to požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák - písemně 7 dní před ukončením pobytu,
- nejsou uhrazené náklady za ubytování ve stanoveném termínu (výjimka – vážné důvody - dohoda s
ředitelem školy na jiný termín úhrady),
- přestal být žákem střední školy,
- bylo povoleno přerušení studia,
- byl potrestán vyloučením z domova mládeže po závažném porušení vnitřního řádu.
1.6 Žáka (zejména nezletilého), kterému bylo ukončeno ubytování, ředitel ponechá v domově po dobu
nezbytně nutnou k zajištění jeho náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne
stanoveného pro ukončení ubytování v domově. Dopustí – li se tento žák ve stanovené době opět
kázeňského přestupku, může být z ubytování propuštěn okamžitě.
2. Práva ubytovaných žáků
Každý žák, ubytovaný v DM, bez rozdílu národnosti, pohlaví, náboženského vyznání a politické
příslušnosti, má v domově mládeže školy zaručena všechna práva, deklarovaná „Listinou lidských
práv a svobod“. Nezletilý žák má zaručena i práva, deklarovaná „Úmluvou o právech dítěte“, a dále
všechna následující práva (stanovena řádem DM), pokud mu nebyla omezena uloženým kárným
opatřením.
Žáci mají právo:
2.1 Používat veškeré zařízení domova určené pro žáky, obvyklým způsobem a v době k tomu určené.
2.2 Využívat nabídky zájmové činnosti organizované v domově mládeže, účastnit se akcí pořádaných
domovem, navštěvovat i mimo dobu osobního volna zájmové útvary organizované jinými institucemi
(sportovní oddíly apod.).
2.3 Přijímat v době osobního volna návštěvy v prostorách k tomu určených, tj. v prostorách suterénu
do 21.00 hod. Do prostor domova je povolen přístup pouze rodičům.
2.4 Podávat prostřednictvím žákovské rady podstatné připomínky a návrhy k činnosti a k provozu
domova (s možností využití „schránky důvěry“ – v prvním patře budovy školy), aktivně se podílet na
životě domova.
2.5 Odjíždět s vědomím vychovatele, pokud se ve škole nevyučuje. Zákonní zástupci nezletilých žáků
potvrdí pobyt podpisem a zároveň udělují souhlas při odjezdu kamkoliv a kdykoliv. Zletilý odjíždí bez
souhlasu, ale odjezd musí nahlásit v den odjezdu do 17.30 hodin.
Při návratu do domova se ubytování žáci vracejí nejpozději do 22.00 hodin. Ve zdůvodněných
případech může být na žádost rodičů nebo zákonných zástupců udělena výjimka (pozdějšího nedělního
nebo pondělního příjezdu).
2.6 Z důvodu dlouhodobějšího onemocnění (pokud nevyžaduje hospitalizaci) na doporučení lékaře a s
vědomím vychovatele skupiny nebo vychovatele v denní službě odjet do místa trvalého bydliště.
Zákonní zástupci nezletilého žáka potvrzují neprodleně bez zbytečných odkladů telefonem na vrátnici
(383 412 213) jeho příjezd domů.
2.7 Převzít poštovní zásilku jim určenou a potvrdit její převzetí podpisem.
2.8 Používat se souhlasem vychovatele skupiny a se souhlasem spolubydlících vlastní reprodukční
přístroj nebo elektrický spotřebič, který musí mít odborné posouzení elektrické bezpečnosti - nutné je
předložení písemné zprávy o revizi.

2.9 Na vycházky, které jsou v souladu s režimem dne v DM:
- nezletilí žáci do 21.00 hodin
- zletilí žáci do 22.00 hodin
Žáci nechávají na vrátnici průkazku žáka při každé vycházce (vycházka od 18.00 hod. musí být v
průkazce řádně vyplněná).
Zletilí žáci příchodem ve 22. hodin si jsou vědomi, že příchodem nesmí rušit noční klid domova
mládeže!
Výjimečné prodloužení vycházek uděluje vychovatel výchovné skupiny (kmenový vychovatel).
Při návratu se chovat tak, aby nerušil ostatní spolubydlící.
Podmínky prodloužené vycházky:
- návštěvy tanečních hodin, kulturních a sportovních zařízení
- uspokojivé studijní výsledky
- respektování připomínek zákonných zástupců nezletilých žáků s omezením času vycházek
3. Povinnosti ubytovaných žáků
Žáci jsou povinni:
3.1 Seznámit se s řádem DM, plnit povinnosti, respektovat zákazy z něho vyplývající, řídit se jeho
pokyny a pokyny vychovatelů a ostatních zaměstnanců.
3.2 Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, i zdraví spolubydlících a zaměstnanců školy,
zvláště pak pravidla protipožární prevence.
3.3 Respektovat pravidla společenského soužití vůči svým spolubydlícím - jejich práva, zejména
studijní klid určený pro přípravu na vyučování a po večerce. Dodržovat základní normy slušného
chování (pozdrav, požádání, poděkování), slušně vystupovat na veřejnosti, jednat čestně a vždy mluvit
pravdu.
3.4 Dodržovat osobní hygienu, stlát ložní prádlo, jednou za 14 dní jej vyměnit, udržovat v pořádku a v
čistotě svoje osobní věci, šaty, prádlo a obuv – uložených v určených skříních. Udržovat pořádek v
ubytovacím pokoji, ve všech společných prostorách domova i v jeho bezprostředním okolí (účastnit se
podle rozpisu úklidu kolem domova).
3.5 Denně uklízet ubytovací pokoj a provádět 1x za týden generální úklid (ve čtvrtek) – utřít prach,
vytřít podlahu, řádně uklidit skříňky a všechny úložné prostory, provést úklid kuchyňky a ledničky.
Pokud žák znečistí ubytovací pokoj (příslušenství nebo společné prostory domova), sám je neprodleně
neuvede do pořádku, zajistí vychovatel po dohodě se správcem budov úklid od úklidové služby na
jeho náklady.
3.6 Žádat vychovatele v denní službě na vrátnici o odeslání k návštěvě lékaře. Nemocní jsou
zapisováni do domovního deníku. Žáci oznamují odchod k lékaři třídnímu učiteli nebo učiteli, u
kterého začíná výuka (pokud ho nezastihnou, ohlašují danou skutečnost na sekretariátu školy).
Návrat hlásí vychovateli v denní službě. Pokud se nevrací na vyučování, informují v případě nemoci
třídního učitele. Na domově zůstává žák pouze jedno odpoledne nemoci, delší onemocnění léčí v místě
bydliště.
3.7 Nahlásit se na vrátnici do 7.30 hodin, pokud odjíždějí k lékaři z domova mládeže, řádně omluveni
rodiči.
3.8 Podrobit se orientační dechové zkoušce v případě důvodného podezření, že požil alkohol, nebo
zkoušce ze slin na přítomnost OPL.
3.9 Šetřit zařízení domova, elektrickou energií, vodou, racionálně nakládat s potravinami, třídit odpad.
3.10 Škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti, poškození nábytku, malby, výzdoby, včetně ztráty
klíčů uhradit v plném rozsahu (jednotlivec, výchovná skupina).
3.11 Při opuštění pokoje vždy zamykat, zavřít okna a vodu, vypnout všechny elektrické spotřebiče.
3.12 Ohlásit ihned náhlý výskyt onemocnění nebo nastalý úraz vychovateli v denní službě na vrátnici
a řídit se jeho pokyny. Tato povinnost nastává v době po skončení výuky.
3.13 Omluvit nepřítomnost na domově z důvodů, které nemohl předem předvídat (např. nemoc)
telefonem do 24 hodin.
3.14 Předložit písemnou žádost rodičů nebo zákonného zástupce skupinovému vychovateli v případě
mimořádného odjezdu nezletilého (např. plánovaná návštěva lékaře). Zletilí žáci oznamují sami.
3.15 Informovat vychovatele o změně osobních údajů (nutné řádně doplnit do přihlášky DM), o
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání.
3.16 Po ukončení pobytu musí žák vrátit inventář, který mu byl svěřený nebo zapůjčen, v původním
stavu, příp. uhradit škody, které při pobytu na DM způsobil.

4. Režim dne
- vyhlášení budíčku rozhlasem 7.00 hod.
- os. hygiena, úklid lůžkovin 7.00 – 7.30 hod.
- snídaně 7.00 – 7.45 hod.
- odchod do školy 7.30 hod.
- hodnocení pokojů 7.30 – 8.00 hod.
- oběd 11.40 – 14.00 hod.
- osobní volno po skončení vyučování do 18.00 hod.
- večeře 16.30 – 18.00 hod.
- studijní klid 18.00 – 20.00 hod.
- vycházky 18.00 – 22.00 hod.
- osobní hygiena 21.00 – 21.30 hod.
- večerka od 21.30 hod.
- noční klid od 22.00 hod.
Budíček je vyhlášen rozhlasem pro všechny žáky.
Po opuštění lůžka žáci vyvětrají lůžkoviny a pokoj, před odchodem z domova lůžkoviny ustelou.
Studijní klid je určen k přípravě na výuku, v této době musí být v celé budově klid (není dovoleno hrát
na hudební nástroje, používat zvukové spotřebiče).
Žáci jsou povinni zachovávat noční klid v době od 22.00 hod. do 07.00 hod. V této době je zákaz
používání notebooků.
Studium po večerce na pokojích bude povoleno žákům, kteří studijní klid řádně využili ke studiu. V
žádném případě nebude povoleno žákům, kteří byli na vycházce.
Žáci střední odborné školy, kteří v hodnocení 1. pololetí dosáhnou „prospěl s vyznamenáním“,
mohou mít v době studijního klidu volno. Pokud zůstanou v domově, nesmí rušit ostatní spolubydlící.
5. Ubytování a stravování
5.1 Ubytování a stravování se poskytuje žákům pouze po dobu školního roku.
Provoz DM a provoz školní jídelny se přerušuje ve dnech, kdy se nevyučuje a v obdobích školních
prázdnin.
5.2 V odůvodněných případech může ředitel školy určit provoz DM i ve dnech, kdy se
nevyučuje a lze tedy poskytnout žákům a studentům ubytovaným v domově, zejména zletilým ze
vzdálených míst, tzv. náhradní ubytování, při kterém se neposkytuje stravování.
5.3 Provoz DM se řídí režimem dne, který je součástí vnitřního řádu.
5.4 Pro účel stanovení výše příspěvku na úhradu nákladů za ubytování v DM, je domov zařazen do I.
kategorie (2 – 3 žáci na pokoji, WC a sprcha v každé obytné buňce, ústřední topení, školní jídelna).
5.5 S ubytováním v domově se žákům poskytuje celodenní stravování (tj. snídaně, oběd, večeře).
5.6 Žákům školy, kteří nejsou ubytováni v domově, ale do školy denně docházejí nebo dojíždějí, se
poskytuje stravování pouze jednou denně, a to v poledne – oběd.
5.7 Poplatek za ubytování a za stravu se platí bezhotovostně, inkasem z účtu žáka nebo jeho
zákonného zástupce. Před započetím stravování se skládá záloha. Poplatek a výši zálohy, přiměřené k
aktuální cenové hladině, stanoví ředitel školy. Výdej stravy je realizován prostřednictvím čipového
přívěsku.
5.8 Odhlášení stravování je možné provést telefonicky, v kanceláři školní jídelny nebo čipově.
5.9 Ustanovení § 5 odstavce 4 vyhlášky MŠMT 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních: „ Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když
žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák
z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován,
úplata se mu přiměřeně sníží.“
6. Žákům ubytovaným v žákovském domově není dovoleno:
6.1 Kouřit tabákové výrobky a vodní dýmky, používat zábavnou pyrotechniku, požívat
alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy –
manipulovat s nimi nebo přicházet pod jejich vlivem. Tento zákaz se týká i všech akcí, které
organizuje škola.
- škola tuto skutečnost hlásí rodičům nebo zákonnému zástupci žáka a v případě ohrožení zdraví a
majetku Policii ČR.
- požívání omamných a psychotropních látek (OPL) je u nezletilého považováno jako rizikové chování
a dotyčný mladistvý má nárok na pomoc poradenských institucí a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

- distribuce, přechovávání, šíření i propagace OPL je zakázáno a takové jednání je trestným činem.
(Trestní zákon 40/2010 Sb., §283-287)
- v případě podezření na přechovávání výše uvedeného si škola vyhrazuje právo na kontrolní
prohlídku (botníků, skříňky skříně, zásuvky, atd.). Prohlídka proběhne vždy za účasti dvou pedagogů.
Sankční postihy:
1. Při prvním zjištění požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek (OPL) nebo
kouření, používání zábavné pyrotechniky v prostorách DM bude přestupek řešený slovním
napomenutím – vedoucím vychovatelem.
2. Při druhém zjištění bude přestupek řešit ředitel školy „podmínečným vyloučením z domova
mládeže“.
3. Při dalším zjištění – vyloučení z domova mládeže.
6.2 Přechovávat v domově živá zvířata, střelné zbraně, výbušniny, náboje jakéhokoliv typu, zdraví
nebezpečné látky – jedy, hořlaviny – manipulovat s nimi, zacházet s otevřeným ohněm, zasahovat do
domovních instalací (voda, kanalizace, elektřina, plyn).
6.3 Ponechávat na pokoji cenné předměty a finanční hotovosti, které by jim mohly být odcizeny. Za
tyto předměty a finanční hotovost DM neručí a nenese zodpovědnost.
6.4 Přechovávat a používat vlastní tepelné a rotační elektrické a plynové spotřebiče, zejména vařiče,
topinkovače, varné konvice, žehličky.
Povoleny jsou pouze po nahlášení a předložení platné revize (Vyhláška 50/78 Sb. §9) mobilní
telefony, notebooky, tablety, elektrické holicí strojky, vysoušeče vlasů, lampičky
- používání těchto soukromých spotřebičů je vyhodnoceno jako riziko s možností úrazu elektrickým
proudem nebo požáru. Revizi od oprávněné osoby podle platné technické normy zajistí vlastník.
- v době nočního klidu nebo v nepřítomnosti není povoleno ponechávat zapnuté v elektrické síti
jakékoliv elektrospotřebiče, včetně nabíječek a adaptérů k zařízení.
- žák odpovídá za vzniklou škodu způsobenou elektrospotřebičem a zabrání zneužití elektrospotřebiče
další osobou.
6.5 Provádět zásahy na elektrických a rozhlasových zařízeních, manipulovat s vedením elektrického
proudu, rozvodem vody a ústředním topením.
6.6 Přemísťovat zařizovací předměty v pokojích a ve společenských místnostech.
6.7 Vyklánět se z oken, pokřikovat z nich a vyhazovat jakékoliv předměty.
6.8 Vzájemné navštěvování chlapců a dívek na pokojích jsou zakázány!
6.9 Zamykat se na pokojích a ponechat klíč zevnitř v zámku, pořizovat kopii klíčů od pokojů.
6.10 Lepit nebo přibíjet výzdobu na nábytek a na stěny bez předchozí konzultace s vychovatelem z
důvodu poškození zařízení domova.
6.11 Tolerovat jakékoliv projevy snižování lidské důstojnosti, šikanu, kyberšikanu (pořizovat
obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití), omezování osobní svobody, fyzické napadání,
projevy rasové nesnášenlivosti a nesmí se podílet na jiné nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy
tolerovat vůči vlastní osobě i vůči jiným osobám a každý svědek takovéhoto jednání je povinen ohlásit
je neprodleně vychovateli nebo jinému zaměstnanci domova mládeže.
6.12 Navštěvovat vodní plochy (rybníky, řeky), za jakýmkoliv účelem, kde není plavčík nebo jiný
dozor, bez předchozího písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce. V zimě není dovoleno
bruslení na volné vodní ploše.
6.13 Používat vlastní motorová vozidla (dvoustopá i jednostopá) nebo motorová vozidla v průběhu
pobytu, tyto vozidla lze použít pouze pro příjezd a odjezd z domova do místa bydliště. Stopovat za
účelem příjezdu nebo odjezdu bez předchozí písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců
nezletilých žáků.
6.14 Hrát hazardní hry o peníze nebo o cenné předměty.
6.15 Odnášet z jídelny nádobí a příbory.
6.16 Vstupovat do DM v době dopolední výuky.
7. Výchovná opatření
Domov mládeže je školské zařízení, které vytváří potřebné sociální zázemí pro ubytované žáky,
zabezpečuje žákům celodenní stravování a plní úkoly v oblasti výchovně vzdělávací činnosti a
prevence.
Pochvaly a tresty se oznamují písemně rodičům nebo zákonným zástupcům a třídnímu učiteli.
Pochvaly: (ústní pochvala vychovatele, prodloužená vycházka, mimořádná návštěva kina nebo jiného
kulturního programu):
a) individuální pochvala
b) pochvala vychovatele před skupinou
c) písemná pochvala udělená ředitelem školy

Kázeňská opatření:
a) podmínečné vyloučení ředitelem školy z domova mládeže se zkušební lhůtou: vychází z
nerespektování napomenutí za opakované nebo hrubé porušení řádu DM.
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem nebo vnitřním řádem domova mládeže rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka z
domova.
b) vyloučení ředitelem školského zařízení z domova mládeže
c) hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování
v příštím roce.
d) Dopustí-li se žák zvláště hrubého opakovaného slovního a úmyslného fyzického útoku vůči
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům, oznámí ředitel školy
nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého,
a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
8. Výchovná péče o žáky
8.1. Žáci jsou rozděleni do skupin.
8.2. Výchovná činnost je řízena kmenovým vychovatelem popř. vedoucím vychovatelem.
Domov mládeže vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových
činností.
9. Ostatní ustanovení
Domov mládeže neručí za ztrátu peněz a cenných věcí. Má-li žák u sebe větší peněžní částku (nad
500,- Kč), je povinen ji uložit do trezoru v kamceláři DM nebo sekretariátu školy.
Revizi elektrických spotřebičů si žáci hradí sami.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Znalost vnitřního řádu DM je povinností každého žáka, jeho neznalost je v žádném případě
neomlouvá, svým podpisem stvrzují seznámení s jeho ustanovením.
10.2. Vnitřní řád DM je zveřejněn na přístupném místě v domově mládeže.
10.3. S vnitřním řádem DM jsou prokazatelně seznámeni zaměstnanci DM, o jeho obsahu jsou
informováni rodiče nebo zákonní zástupci nezletilých žáků.
10.4. Vnitřní řád DM může být podle potřeby doplněn nebo upraven.
Průkazka žáka
1. Průkazka žáka se vystavuje vždy na jméno určitého žáka, který zodpovídá za řádné a pravdivé
údaje.
2. Žák je povinen průkazku žáka nosit neustále s sebou, pouze při odchodu z domova mládeže ji
ponechává na vrátnici. Pokud si průkazku zapomene doma, nemůže chodit na vycházky.
3. Nezletilý žák musí mít podepsaný odjezd domů vychovatelem. Rodiče nebo zákonný zástupce
podpisem potvrzují příjezd.
4. Pravidelné návštěvy kroužků nebo tréninků, které se uskutečňují mimo areál domova mládeže, jsou
v průkazce studenta vyznačeny kmenovým vychovatelem – den a čas jejich konání.
Provozní doba
DM je zajištěna v průběhu celého školního roku ve dnech neděle až pátek:
- nástup na DM: neděle od 19.00 hodin – 22.00 hodin,
- ukončení pobytu na DM: pátek do 14.00 hodin.

11. Účinnost
Tento vnitřní řád nabyl účinností dne 1. 9. 2018

Vedoucí vychovatel
Adolf Voračka

Ředitel školy
Ing. Mgr. Pavel Kotrouš

