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čl. 1 
 

Vnitřní řád domova mládeže je nedílnou součástí Školního řádu Střední školy -  

Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce, č.j. SS18/2042 a stanovuje další skutečnosti, 

které se týkají zejména: 

• Práv a povinností ubytovaných žáků 

• Provozu a vnitřního režimu Domova mládeže (dále jen DM) 

• Bezpečnosti a ochrany zdraví 
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Pedagogičtí pracovníci Domova mládeže usilují o rozvoj všech složek osobnosti žáků a při 

organizování činností na DM přihlížejí k specifickým zvláštnostem, věku, zájmům a 

potřebám jednotlivých žáků. 

 

čl. 2 

 
 

I. Práva a povinnosti žáků ubytovaných žáků  
 

A. Ubytovaný žák má právo: 

 

1. podílet se na přípravě a realizaci činností DM 

2. být volen do žákovské samosprávy a osobně nebo prostřednictvím samosprávy 

podávat návrhy a připomínky k problematice života v DM 

3. v souladu s interními pokyny hospodárně využívat zařízení a vybavení DM 

4. žáci ubytovaní v DM mají možnost se celodenně stravovat 

5. v době povolené vycházky navštěvovat společenské, kulturní a sportovní akce mimo 

DM 

6. podle osobních zájmů a dispozic, úměrně ke studijním výsledkům se zúčastňovat 

zájmové činnosti a dalších aktivit v DM 

7. v souladu s režimem dne a pokyny vychovatele sledovat televizi, video, DVD nebo 

využívat práce na počítači 

8. používat v souladu s režimem dne a pokyny vychovatele vlastní přenosný 

radiopřijímač, CD přehrávač, fén, holicí strojek apod. Tato zařízení musí mít 

provedenou elektro revizi.  

9.  navštěvovat s vědomím příslušných vychovatelů své spolužáky a kamarády, ale ne v 

době jejich studia a přípravy na večerku 

10. řešit narušování společného soužití v DM prostřednictvím vychovatele, případně 

noční služby. 

 
B. Ubytovaný žák je povinen:  

 

1. řídit se pokyny pracovníků DM 

2. dodržovat režim dne v DM 

3. dodržovat obecně platné vyhlášky a předpisy 

4. dodržovat následující ustanovení Vnitřního řádu. 

 
C. Povinnosti žáků v oblasti režimu provozu DM 

 

1.  respektovat normy společného soužití a pravidla slušného chování nejen v DM, ale 

v celém areálu školy a při domovních akcích 

2. umožnit a respektovat kontroly vychovatelů na pokojích a v osobních věcech 

3. při odchodu z DM odevzdat klíč sloužícímu vychovateli a zapsat do sešitu odchod 

(při příchodu do DM naopak – příchod + klíč) 

4. zjištěné závady na zařízení DM ihned hlásit vychovateli 

5.  účelně hospodařit s vodou, el. energií, teplem a svěřeným inventářem 

6. při ukončení pobytu předat vychovateli přidělený pokoj s uvedením do původního 

stavu 

7. předem oznámit vychovateli odjezd mimo DM v průběhu týdne a doložit jej 

písemným souhlasem rodičů (e-mail), výjimečně dodatečně potvrdit telefonicky 

8. cenné věci a finanční hotovost ukládat u vychovatele v trezoru 

9. v případě dvojnásobného nezaplacení poplatku za ubytování může být žák vyloučen 

z DM pro neplacení. Výjimkou je pouze dlouhodobá nepřítomnost z důvodu nemoci 
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10. hradit okamžitě v hotovosti všechny škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti 

(protokolární řešení škod) 

11. dle interní dohody zabezpečit přípravu a uvolnění ubytovacích prostor pro ubytovací 

akce doplňkové činnosti 

12. žáci mladší 18 let – musí mít písemný souhlas rodičů, při aktivitách mimo prostory 

DM (jako je např: využívání městského bazénu, opuštění Dobrušky apod.) 

13. udržovat pořádek na pokoji a společných prostorách i během dne a respektovat zákaz 

vylepování plakátů na zdi a inventáři pokojů 

14. dodržovat pravidelný úklid + generální úklid ve čtvrtek  

15. nepřemísťovat inventář pokoje 

 

D. Povinnosti žáků v oblasti hygieny a bezpečnosti zdraví: 

 

1. dbát na osobní hygienu, být vhodně upraven a udržovat pořádek na pokoji, ve svých 

věcech i ostatních prostorách DM 

2. používat přidělené povlečení lůžkovin 

3. v prostorách školy se pohybovat pouze v domácí obuvi, přezouvat se a odkládat 

obuv do skříněk 

4. seznámit se svým zdravotním stavem vychovatele 

5. v případě onemocnění opustit DM v nejkratším možném termínu a neohrožovat 

zdraví ostatních ubytovaných 

6. v případě nevolnosti ve škole si vyžádat od vyučujícího omluvenku pro pobyt v DM 

(dotyčný učitel vydá klíč od pokoje) 

7. onemocnění, úraz, výskyt infekční choroby nebo jiný důvod nepřítomnosti v DM 

ihned oznámit vychovateli a odhlásit si stravu 

8. podstoupit orientační testování při důvodném podezření z požití návykových látek, 

zejména drog, alkoholu a dalších omamných látek, při zjištění požití budou rodiče 

informováni a jejich povinností je pro dotyčného zařídit odvoz z DM 

9. žák je povinen při důvodném podezření z přechovávání zakázaných látek v DM 

umožnit vychovateli, popř. jiné kompetentní osobě vstup a prohlídku pokoje 

10. každý úraz při pobytu v DM je žák povinen hlásit vychovateli 

 

E. Žákům je přísně zakázáno 

 

1. přijímat návštěvy na pokoji bez souhlasu vychovatele 

2. přestěhovat se nebo přespávat bez souhlasu vychovatele na jiném pokoji 

3. zamykat se v pokoji, vyklánět se nebo pokřikovat z oken, vyhazovat z nich jakékoliv 

předměty a sedat v otevřených oknech 

4. nechat opuštěný nezamčený pokoj 

5. donášet a přechovávat výbušniny, zbraně, střelivo a návykové látky 

6. užívat návykové látky v DM i v areálu školy a vracet se do DM pod jejich vlivem 

7. přechovávat různá zvířata 

8. kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v budovách DM i v areálu školy, zapalovat 

vonné tyčinky a svíčky 

9. rozšiřovat a propagovat pornografickou literaturu, sledovat pornografické filmy 

10. rozšiřovat literaturu s rasistickou tématikou a svým chováním podněcovat projevy 

rasismu a agresivity 

11. bez vědomí vychovatele opustit Dobrušku  

12. v době nočního klidu používat mobilní telefon 

13. provádět jakékoliv opravy a zásahy do instalací elektrického zařízení DM a provádět 

opravy na elektrospotřebičích 

14. provozovat v DM podnikatelskou činnost, hrát a provozovat hazardní hry, 

15. v prostorách DM provozovat bojové umění 

16. šikanovat jakýmkoliv způsobem ostatní spolužáky 
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17. koupat se ve volné přírodě, bruslit na rybnících nebo vodních nádržích 

18. jezdit ve svém volném čase na kole, kolečkových bruslích, skateboardech bez 

písemného souhlasu rodičů 

 

 

F. Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 

1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují 

konkrétní podmínky a situaci ve škole a na domově mládeže z hlediska výskytu sociálně 

patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení 

ohrožených žáků. 

 

2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o 

preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní 

ochranu dětí a mládeže. 

 

3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a na domově mládeže. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé 

porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným 

zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na 

porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude 

informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o 

zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

 

4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 

skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v 

prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý 

přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu 

žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné 

zástupce. 

 

5. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 
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6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní 

dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během 

osobního volna žáků na domově mládeže, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně 

patologickým jevům mohlo docházet. 

 

 

G. Práva a povinnosti zákonných zástupců  

  

Zákonný zástupce má právo:  

  

- 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, studenta.  

  

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 školy o splátkovém kalendáři nebo jiném řešení situace. 

 

čl. 3 
 

II. Režim dne 
 

A. Provoz 

 

Provoz na Domově mládeže začíná v neděli v 18:00 hod a končí v pátek v 7.30 hod. 

Během teoretického a praktického vyučování je DM uzavřen. 

 

1. Ubytovaní žáci vstávají dle svého rozvrhu pro teoretické či praktické vyučování. 

2. Denní časový ubytovaných žáků na DM: 

05.30 – 7.15 budíček, ranní hygiena, snídaně 

06.00 - 16.00 teoretické a praktické vyučování 

14.00 - 18.00 zájmová činnost, osobní volno, samostudium 

17.30 - 18.00 večeře 

18.30 - 20.00 studium, příprava na vyučování, osobní volno,vycházky 
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20:00 - 21:30 vycházky jen se souhlasem vychovatele (platí i pro plnoleté) 

21:30 večerka 

22:00 noční klid 

 

3. Televizní pořady, DVD, video mohou žáci sledovat jen se souhlasem vychovatele 

s respektováním přípravy na večerku a dodržováním nočního klidu. 

4. Před večerkou musí být připraveny lůžkoviny, noční prádlo, dokončena osobní 

hygiena. 

5. Po večerce je zhasnuté stropní světlo a není povoleno používat akustické 

elektrospotřebiče. 

6. Osobní volno – vycházky dle domluvy s vychovatelem. 
 

B. Rámcový režim opuštění žáků DM 

 

Žáci mohou na povolení vychovatele a dle aktuální situace opustit budovu DM v následujích 

časech:  

1. ročníky do 20.00 hodin 

2. ročníky do 20.30 hodin 

3. ročníky do 21.00 hodin 

zletilí žáci do 21.30 hodin 

Tento rámcový režim bude upřesňován přímo vychovatelem podle aktuální situace. 

 
C. Výchovná opatření pro ubytované žáky 

 

Na návrh vedoucího vychovatele nebo vychovatele může být ubytovanému žáku 

udělena tato výchovná opatření: 

Pochvaly: 

− pochvala třídního učitele 

− pochvala ředitele 

Kázeňská opatření: 

− napomenutí třídního učitele 

− důtka třídního učitele 

− důtka ředitele 

− podmíněné vyloučení z ubytování 

− vyloučení z ubytování 

Výchovná opatření se udělují na základě sdělení příslušného vychovatele a vyjádření 

ostatních vychovatelů. 

 

D. Hodnocení přestupků proti Vnitřnímu řádu Domova mládeže 

 

a) Běžné přestupky – napomenutí nebo důtka třídního učitele 

− nepořádek v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, 

− vyhýbání se podílu na úklidu 

− nedovolené přemisťování nábytku, lepení plakátů, nálepek apod. 

− porušení oznamovací povinnosti:  

- studiu po večerce mimo pokoj, 

- o poškození nebo závadě na majetku DM 

- o odchodu na vycházku 

- o odchodu a příchodu k lékaři 

- o důvodech absence ve škole 

- porušení zásad přípravy na večerku nebo rušení nočního klidu 
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- pozdní návrat z vycházky 

- porušení povinnosti odjet domů v době nemoci nebo návštěvy lékaře 

v místě bydliště 

- nevhodné chování ve společných prostorách 

- neomluvená neúčast na schůzce výchovné skupiny 

- porušování pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti 

- netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků, 

zejména v době studia a před večerkou (neoprávněná návštěva, hluk 

na chodbách, aj.) 

- opakovaný nepořádek na pokoji nebo v osobních věcech 

- opakované způsobování škod na majetku DM z nedbalosti 

- opakované nepřezutí se do domácí obuvi 

- nepřipravenost pokoje k ubytovací akci nebo nesplnění povinnosti 

generálního úklidu 

 
b) Závažné přestupky – důtka ředitele 

− opakované běžné přestupky 

− úmyslné, vědomé způsobení škody na majetku DM 

− porušení zákazu kouření, přechovávání a požívání alkoholických nápojů v DM 

− příchod pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, vnášení pyrotechniky nebo 

zbraní 

− hrubé, vulgární, nepřiměřené chování vůči druhým osobám 

− ohrožení svého zdraví vlézáním nebo vylézáním okny, umožnění tohoto činu jinému 

− porušení léčebného režimu 

− neoznámení změněného zdravotního stavu a pobyt v DM v době infekční nebo jiné 

nakažlivé choroby 

 
c) Hrubé přestupky – podmíněné vyloučení nebo vyloučení z ubytování 

− opakované závažné přestupky a dále 

− krádež, loupež, šikana, vydírání, rasistické projevy a jednání snižující lidskou 

důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie 

− ublížení nebo ohrožení zdraví druhého a jiné kriminální delikty 

− porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání drog a jiných návykových 

látek v DM 

− jiné přečiny a přestupky proti zákonům 

 

Hrubé nebo opakované porušování Vnitřního řádu Domova mládeže v průběhu školního 

roku může být důvodem k nepřijetí žáka do DM v dalším školním roce. 

  

   

 

 

 
Tento řád nabývá účinností dnem 1. září 2018 a je platný pro školní rok 2018/2019. 

 

 

 

 

V Dobrušce dne 31. 8. 2018                                                                Ing. Vladimír Voborník 

                           ředitel školy 

 


