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1. Základní ustanovení
Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje 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.
Vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
Tento vnitřní řád vychází z § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních č. 108/2005 Sb. a vyhlášky
o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti ubytovaných žáků a studentů
a/ Žák a student má právo:
- používat veškeré zařízení DM určené pro žáky a studenty při dodržování provozních řádů
DM;
- využívat nabídky zájmové činnosti organizované v DM, navštěvovat i mimo dobu osobního
volna zájmové útvary organizované jinými institucemi (sportovní oddíly, apod.);
- prostřednictvím domovní rady a schránky důvěry podávat podstatné připomínky k činnosti
a celkovému provozu DM;
- za stanovenou úhradu používat vlastní elektrospotřebiče napájené ze sítě;
- přijímat návštěvy v návštěvních místnostech DM do 21.00 hod;
- přijímat do večerky telefonické hovory z telefonu ve vrátnici;
- dostávat doporučené listovní a poštovní zásilky. Tyto zásilky jsou zapsány denně ve vrátnici.
Doporučené zásilky převezme žák nebo student proti podpisu.
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- parkovat uzamčené jízdní kolo v určeném prostoru budovy A. Žák nebo student musí hlásit
přivezení kola do DM a odvezení kola z DM vychovateli a ostatní pohyb kola ve vrátnici.
b/ Žák a student je povinen:
-

-

-

-

dodržovat pokyny ustanovení tohoto vnitřního řádu a řídit se pokyny pracovníků DM;
zachovávat pravidla občanského soužití (pozdrav, slušné požádání, poděkování), slušně
vystupovat na veřejnosti, respektovat práva spolubydlících;
jednat čestně a vždy mluvit pravdu;
udržovat pořádek a čistotu v osobních věcech, pokoji i příslušenství, v celém objektu DM
a jeho okolí;
šetřit zařízení DM, energie, vodu a racionálně nakládat s potravinami;
škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti (poškození nábytku, dveří, malby, výzdoby,
ztracené klíče apod.) uhradit v plném rozsahu;
pomáhat spolubydlícím, zejména mladším, neprosazovat pouze své osobní zájmy;
při vstupu do budovy předložit při vyzvání svoji průkazku;
nerušit spolubydlící zvoněním nebo používáním mobilního telefonu, počítače nebo
notebooku v době od 22.00 do 6.45 hodin;
pokud zůstává v budově DM (pozdější začátek výuky, zdravotní důvody, praxe…),
nahlásit tuto skutečnost do 7.45 hod. ve vrátnici;
nezletilý žák si nechávat průkazku žáka a studenta DM při pobytu doma podepsat jedním
ze zákonných zástupců a dodržovat den (neděle, pondělí) a čas příchodu do DM;
odjíždět každý pátek k zákonným zástupcům. Mimořádný odjezd povolí vychovatel
výchovné skupiny nebo vychovatel v hlavní službě na písemnou, výjimečně na
telefonickou žádost zákonných zástupců. Mimořádný odjezd hlásí žák, student ve
vrátnici. Plnoletí žáci mohou po oznámení vychovateli odjet z DM z osobních důvodů.
žáci žádají o vycházku svého vychovatele, výjimečně za jeho nepřítomnosti vychovatele
jiné VS (studenti při nepřítomnosti v DM do 23.00 hodin pouze nechávají průkazku žáka
a studenta ve vrátnici). Příchod z vycházky do DM si žák a student nechá potvrdit ve
vrátnici. Určenou dobu návratu je povinen dodržet. V případě pravidelných návštěv
kroužků nebo tréninků vyznačí vychovatel den a čas jejich konání do průkazu žáka
a studenta DM. Při nepravidelném konání tréninků bude ve vrátnici vyvěšen trenérem
podepsaný rozpis tréninků.
zachovávat základní hygienická pravidla, dbát o svůj zevnějšek a vhodné oblečení;
1x týdně provádět se spolubydlícími velký úklid pokoje a příslušenství;
účastnit se podle rozpisu úklidu kolem DM;
uvolnit pokoj při víkendových ubytovacích akcí v rámci doplňkové činnosti DM
přezouvat se v botárně do domácí obuvi, kterou nesmí být sportovní obuv – skříňku
v botárně uzamykat;
ohlásit své onemocnění nebo úraz neprodleně vychovateli v hlavní službě a řídit se jeho
pokyny. Nemocní žáci a studenti odcházejí k lékaři, který jim návštěvu a onemocnění
potvrdí v omluvném listu. Tito žáci se buď izolují podle pokynu lékaře nebo odjíždějí
k zákonným zástupcům. V DM není povolen pobyt nemocných žáků, umožňuje-li jejich
zdravotní stav odjezd domů.
při odškodnění za úraz vzniklý v DM spolupracovat a dodat dokumenty potřebné pro
pojišťovnu;
dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících a protipožární
předpisy, jejichž proškolení potvrdí žák podpisem v deníku výchovné skupiny;
při podezření z požití alkoholu nebo užití návykové látky se podrobit zkoušce na přítomnost uvedené látky.
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3. Práva a povinnosti zákonných zástupců
a/ zákonný zástupce má práva:
- být informován o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti žáka nebo studenta;
- mít možnost se seznámit s dokumenty DM, které s výchovně vzdělávací činností v DM
souvisí (Vnitřní řád DM, Školní vzdělávací program apod.);
- po dohodě a doprovodu vychovatele být vpuštěn do ubytovacího prostoru žáka
a studenta.
b/ zákonný zástupce má povinnost:
- v přihlášce do DM uvést pravdivé údaje, které souvisí se zdravotním stavem žáka nebo
studenta;
- projevovat zájem o výsledky výchovně vzdělávací činnosti žáka nebo studenta;
- spolupracovat s pedagogickými pracovníky v případě řešení závažných výchovných
problémů;
- informovat předem o nepřítomnosti žáka nebo studenta (nemoc, rodinné důvody apod.) ;
- hradit pravidelně platby za služby DM. V případě finančních problémů zahájit jednání
s ředitelem DM o splátkovém kalendáři nebo jiném řešení situace.

4. Provoz a vnitřní režim DM a ŠJ
Ubytování:
- ubytování se poskytuje na dobu školního roku;
- provoz domova se přerušuje ve dnech, kdy se nevyučuje a v obdobích školních prázdnin;
- v odůvodněných případech může ředitel DM určit provoz domova i ve dnech, kdy se
nevyučuje;
- provoz DM: neděle - od 17.30 hod. pro příjezdy do DM. Příjezdy jsou povoleny
do 22.00 hod. Případné výjimky povoluje ředitel DM.
pátek - do 15.00 hod. pro odjezdy domů.
Režim dne:
-

vyhlášení budíčku
vstávání z lůžka
osobní hygiena
snídaně
odchod do školy
hodnocení úklidu
oběd
osobní volno
večeře

6.45
6.45 – 6.50
6.45 – 7.30
6.00 – 7.45
7.30 – 7.50
8.00 – 10.00
11.15 – 14.15
14.15 – 19.00
16.40 – 18.00

uzavírací doba DM
19.00
studijní klid
19.00 – 21.00
osobní hygiena, příprava
21.00 – 21.45
na večerku
- večerka
21.45
- noční klid
22.00
Budíček - je vyhlášen rozhlasem pro všechny žáky. Vlastní vstávání přizpůsobí žáci svým
zvyklostem a potřebě času pro splnění svých povinností. Po opuštění lůžka rozhodí
lůžkoviny a přiměřeně vyvětrají.
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Studijní klid - v této době musí být v celé budově klid. Není dovoleno hrát na hudební
nástroje a používat zvukové spotřebiče. Studium po večerce bude ve výjimečných
případech povoleno žákům, kteří předchozí dobu řádně využili ke studiu. V žádném
případě nebude povoleno žákům, kteří byli na vycházce.
Vycházky uděluje: - vychovatel ve své VS nebo, po dohodě mezi vychovateli, vychovatel jiné VS
na základě zde uvedených požadavků na žáka, tj. slušného chování, dodržování
vnitřního řádu, režimu dne a také prospěchu;
- další vycházku v týdnu pouze vychovatel své výchovné skupiny;
- vychovatel může omezit počet vycházek a jejich délku, jestliže došlo ze
strany žáka k hrubé nekázni, opakovanému porušování vnitřního řádu, režimu dne
a výraznému zhoršení prospěchu.
Věk žáka a studenta
Označení v průkazce žáka DM
do 15 let
A
do 16 let
B
nad 16 let
C
nad 18 let
D
nad 18 let – s ukončeným středním vzděláním W

Vycházka do hodin
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00

Podle rozhodnutí vychovatele je možno jednu vycházku prodloužit:
- žákům ve skupině C do 22.30 hodin;
- žákům ve skupině D do 23.00 hodin;
- žákům a studentům ve skupině W na požádání do 24.00 hodin.
Prodloužení vycházek v jiných případech lze pouze na akcích písemně doložených školou (exkurze,
výstavy, koncerty apod.).
Stravování:
- žáci a studenti ubytovaní v DM se z ekonomických a organizačních důvodů podle §2
odst. 3 vyhl. č. 107/2005 Sb. celodenně stravují ve školní jídelně DM. Stravu lze odhlásit:
a/ snídaně v pondělí při příjezdech do DM v pondělí ráno.
b/ oběd a večeři (ve formě studeného balíčku) v pátek podle výuky ve škole a odjezdu
domů;
c/ z důvodu přechodné nepřítomnosti v DM v případě nemoci, praxe, exkurze apod.
Odhlášení stravy je nutno provést do 12.00 hod. předcházejícího dne osobně,
telefonicky nebo přes internet.
d/ obědy v případě, že se stravují v jiné ŠJ v blízkosti školy;
e/ ze zdravotních důvodů na základě potvrzení odborného lékaře po dohodě s ředitelem
DM;
f/ obědy a večeře si mohou žáci a studenti volit z nabídky pomocí snímače ve ŠJ nebo
přes internet;
- úhrada za ubytování probíhá zpětně v dalším měsíci. Podle vyhlášky č. 108/2005
v platném znění se v průběhu školního roku výše úplaty za ubytování v domově nemění,
když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.
- úhrada za stravování se děje zpětně v dalším měsíci ve výši hodnoty skutečně odebrané
stravy;
- před zahájením stravování a ubytování je vybírána záloha ve výši průměrné měsíční
platby, jejíž vyúčtování proběhne po ukončení pobytu žáka v DM;
- výdej stravy je realizován prostřednictvím čipového přívěsku;
- při ztrátě čipového přívěsku je žák nebo student povinen neprodleně tuto skutečnost
ohlásit v kanceláři jídelny DM a zakoupit si a zaregistrovat nový;
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stravovací přívěsek je nepřenosný. Jeho poskytnutí cizí osobě je porušením vnitřního řádu
DM.
připomínky či stížnosti ke stravování přednesou strávníci vedoucí kuchyně nebo při
večeři vychovateli v jídelně.

5. Výchovná opatření
Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností může být žákovi nebo studentovi udělena pochvala
nebo jiné ocenění:
- mimořádná prodloužená vycházka;
- ústní pochvala vychovatele před výchovnou skupinou;
- ústní pochvala ředitele;
- věcná odměna.
Pokud žák nebo student porušuje méně závažným způsobem řád domova, může vychovatel
zaznamenat do průkazu žáka DM:
- napomenutí vychovatele.
Pokud žák nebo student porušuje řád domova závažnějším způsobem, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.:
- důtka udělená ředitelem DM;
- podmíněné vyloučení žáka nebo studenta z DM se zkušební lhůtou nejdéle na dobu
jednoho roku;
- vyloučení žáka nebo studenta z DM.

6. Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a studentů, ochrany majetku DM
Žákům a studentům není dovoleno:
- držení, distribuce, užívání návykových látek a vstup do DM pod jejich vlivem;
- pití, donášení a přechovávání alkoholických nápojů a vstup do DM pod jejich vlivem;
- kouření ve vnějších i vnitřních prostorách DM - § 8 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb.
- zákaz kouření se vztahuje i na elektronické cigarety;
- jakékoliv projevy snižování lidské důstojnosti, šikana, kyberšikana, omezování osobní
svobody, fyzické napadání, projevy rasové nesnášenlivosti a týrání ostatních žáků
a studentů;
- hraní karet a ostatních her o peníze, vyklánění a pokřikování z oken. V osobním volnu
provozovat činnosti ohrožující jejich zdraví a život.
- nechávat v době nepřítomnosti v pokoji a v době nočního klidu zapnuté
elektrospotřebiče (počítač, rádio…). Z bezpečnostních důvodů vychovatel zapnuté
elektrospotřebiče vypne. Za případně vzniklé škody nenese DM zodpovědnost.
- provádění zásahů na elektrických, telefonních a rozhlasových zařízeních, ústředním
topení, inventáři pokojů a společenských místností;
- používání vlastních elektrických tepelných spotřebičů (ponorné vařiče, varné konvice,
pájky, žehličky apod.). Žehlení je povoleno jen v místnosti k tomu určené.
- užívání vnášených elektrospotřebičů bez revize provedené osobou splňující kvalifikaci
vyhl. č. 50/78 Sb. §9 ve znění pozdějších předpisů platné na jeden školní rok - doklad
o revizi bude po dobu školního roku uložen u ředitele DM;
- neoprávněné připojování k počítačové síti DM bez platné smlouvy a její porušení;
- pořizování kopií klíčů od pokojů;
- uzamykání pokojů v době jejich přítomnosti v nich;
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-

přemísťování nábytku v pokoji;
lepení nebo přibíjení výzdoby na nábytek nebo na stěny. Výzdobu lze umístit pouze na
vlastní nástěnku upevněnou po dohodě s vychovatelem VS nebo na dřevěné lišty k tomu
určené.
odkládání věcí na venkovní parapety;
přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií, výbušnin a provádění
jakýchkoliv chemických pokusů, přechovávání zvířat a používání otevřeného ohně;
blokování příjezdu ke vchodům do DM parkováním motorových vozidel;
vzájemné navštěvování chlapců a dívek v pokojích;
přijímání cizích návštěv v pokojích (pouze v návštěvní místnosti) ;
kontrola dodržování uvedených ustanovení je prováděna pedagogickými pracovníky
zpravidla v přítomnosti žáka nebo studenta. Při opodstatněném podezření z jejich
závažného porušení lze kontrolu provést i bez jejich přítomnosti.

7. Závěrečná ustanovení
Znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka a studenta a tito jsou povinni se jím
důsledně řídit.
Vnitřní řád je v DM vyvěšen na veřejně přístupném místě a je k dispozici na internetových
stránkách DM a ŠJ: www.dm-pi.cz, www.sou-pi.cz.
Neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka a studenta neomlouvá.
Žák a student stvrzuje svým podpisem seznámení s ustanovením vnitřního řádu DM a jeho
dodržování v deníku výchovné skupiny.

………………………………………
Mgr. Milan Rambous
ředitel SOŠ a SOU Písek
V Písku dne 3. 7. 2017
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8. Aktuální příloha k vnitřnímu řádu pro školní rok 2017/2018
Ceny stanovené za ubytování a stravování
ubytování:
1000,- Kč měsíčně
500,- Kč ob týden
(sníženo podle § 5 odst. 4 vyhl. č. 108/2005 Sb. při ubytování jen v části kalendářního měsíce
z důvodu organizace školního roku ve škole)
stravování:

snídaně
oběd
večeře

22,- Kč
30,- Kč
33,- Kč

pro strávníky 11-14 let:

snídaně 22,- Kč
oběd
28,- Kč
večeře 31,- Kč

Strávník se řídí vnitřním řádem školní jídelny domova mládeže v souladu se zákonem č.561/2004
Sb. v platném znění.
Ředitelství domova mládeže si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech
upravit v průběhu školního roku (vyhl. č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění).
Výše zálohy na stravování a ubytování u celoměsíčně ubytovaných je stanovena na 2 800,- Kč.
Výše zálohy u žáků ubytovaných a stravovaných z důvodů organizace školního roku ve škole
ob týden je stanovena na 2000,- Kč.
Další poplatky:
vlastní síťové elektrospotřebiče
vlastní počítač na pokoji
používání internetu v pokoji

5,- Kč/měsíc
20,- Kč/měsíc
60,- Kč/měsíc

Vnesené elektrické spotřebiče žáků, studentů musí mít doklad o revizi od oprávněné osoby:
a/ doklad přiveze žák, student;
b/ revizi provede za poplatek 20,- Kč za elektrospotřebič v měsíci září v DM přizvaný revizní
technik
Hrazení případných uvedených poplatků probíhá na základě inkasních plateb za ubytování
a stravování.

………………………………………
Mgr. Milan Rambous
ředitel SOŠ a SOU Písek
V Písku dne 3. 7. 2017

