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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústí nad Orlicí, září 2012 
(1. novela - leden 2017) 

(2. novela – prosinec 2022) 



Domov mládeže je součástí Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí. Výchovně vzdělávací činnost 

mládeže navazuje na výchovně vzdělávací práci školy a na výchovné působení rodiny. Zaměřuje 

se na všestranný rozvoj osobnosti žáků a na všestrannou pomoc při jejich přípravě na budoucí 

povolání. A k tomu využívá formy v rozsahu přiměřeným potřebám, věku, stupni vyspělosti 

ubytovaných žáků. 

 

Součástí výchovné činnosti domova mládeže je organizování zájmové činnosti žáků se zřetelem 

k jejich povolání a potřebám, pro něž se připravují. 

 

 
 

Čl. I. 

 

1. Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok. 

2. Nemohou-li být pro nedostatek kapacity ubytováni všichni přihlášení uchazeči, umísťují 

se zpravidla v tomto pořadí: 

a) žáci cizí státní příslušnosti do 18 let, jejichž rodiče trvale žijí mimo území ČR 

b) žáci 1. ročníků 

c) žáci, u nichž je ubytování v domově mládeže nutné ze sociálních důvodů 

d) ostatní žáci, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné 

k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení, přičemž mají přednost nezletilí žáci. 

3. Přihlášku k ubytování do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka (nebo zletilý žák) 

na předepsaném tiskopise vedoucímu DM nejpozději do 30. června pro následující školní rok. 

4. V případě, že bude žádosti o ubytování vyhověno, bude seznam umístěných žáků na DM zveřejněný 

na stránkách školy nejpozději d o  p o l o v i n y  č e r v e n c e .  Oznámení platí pro bezprostředně 

následující školní rok. 

5. Ubytování na DM je ukončeno: 

a) požádá-li o ukončení pobytu na DM písemně žák nebo jeho zákonný zástupce 

b) byl-li žák z DM vyloučen 

c) přestal-li být žákem školy 

6. V průběhu školního roku neposkytuje DM ubytování ve dnech pracovního volna, klidu 

a ve dnech, ve kterých se nevyučuje. Domov mládeže je v pátek od 15:00 hod. do neděle 18:00 

hod. uzavřen, mimo výjimky povolené vedením školy. Pro kontrolu odjezdů a příjezdů na DM 

používají nezletilí žáci odjezdové knížky. 

7. Žák ubytovaný v DM může odebírat stravu ve stanoveném rozsahu. Jakékoliv změny mohou být 

provedeny jen na základě písemné žádosti zákon. zástupce nebo zletilého žáka. 



Čl. II 

 

Základní povinnosti žáka školy ubytovaného na DM 

1. Ubytovaný žák je povinen: 

a) dodržovat ustanovení Vnitřního řádu DM a školy a řídit se pokyny výchovných pracovníků 

b) poctivě a svědomitě se připravovat na vyučování 

c) šetřit zařízení DM, případné zjištěné závady okamžitě hlásit vychovateli a veškeré škody, 

které na DM způsobí úmyslně nebo z nedbalosti, je povinen uhradit 

d) udržovat čistotu a pořádek svých věcí, svého pokoje, společenských místností a provádět 

činnosti určené vychovatelem 

e) odebírat stravu ve stanoveném rozsahu, tj. celodenní (snídaně s přesnídávkou, oběd, večeře), 

pokud se na jejím odběru dohodne DM a školní jídelna se zákon. zástupcem žáka. 

Stravování se uhrazuje zálohově vždy v předcházejícím měsíci, viz bod f). Odhlašování 

stravy si provádí každý žák (případně zákonný zástupce) sám – přímo 

f) u vedoucího stravování, telefonicky, na boxu před jídelnou, příp. přes internet. 

g) zákonný zástupce ubytovaného žáka nebo žák uhrazují zálohově poplatek za ubytování 

a stravování nejdéle do 28. dne předcházejícího měsíce – bezhotovostním převodem určené 

částky. Žákům, kterým je povoleno ubytování pouze v době docházky do dílen, může být 

poplatek za ubytování úměrně snížen. 

h) po příchodu na DM ze školy, dílen, společných akcí pořádaných školou a po příjezdu od 

rodičů je žák povinen okamžitě se osobně hlásit u svého vychovatele. Po příjezdu z místa 

bydliště a v neděli se ohlásí u službu konajícího vychovatele, případně pomocného 

vychovatele 

i) hlásit každý odchod z ubytovacího bloku (poschodí) službu konajícímu vychovateli 

j) všechny připomínky, nevolnost, čas buzení hlásit službu konajícímu vychovateli – týká se 

i nedělního příjezdu na DM, veškerá další jednání vést se svým skupinovým vychovatelem, 

příp. vedoucím DM 

k) v případě onemocnění žáka v místě bydliště je povinnost okamžitě telefonicky podat 

informaci na DM (tel. 468 002 551-552) – s možností odhlášení stravy (468 002 514) 

l) každý žák na DM je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví 

i zdraví spolubydlících, hygienické a protipožární předpisy 

m) v souladu se školskými předpisy je pro celý DM Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí 

stanovena večerka na 21.30 hod. V odůvodněných případech může vychovatel individuálně 

večerku prodloužit, nejdéle však do 22.30 hodin 

Žáci „maturitních ročníků“ mají v odůvodněných případech, a po dohodě se svým 

vychovatelem, možnost studia po večerce – nejdéle však do 24.00 hod. za podmínky 

nenarušování nočního klidu ostatním ubytovaným. 

n) na jednotlivých úsecích DM je nařízená studijní doba, zpravidla společná pro celý úsek. 

Délku společné studijní doby určuje vedoucí DM po konzultaci se skupinovým 

vychovatelem v různé délce pro jednotlivé úseky. 

o) Na základě dohody se skupinovým vychovatelem je možná v odůvodněných případech 

individuální studijní doba. Během studijní doby se žák věnuje pouze studiu a pouze tak, aby 

svou činností nerušil ostatní spolubydlící. 



2. Ubytovaným žákům je zakázáno: 

a) pití a přechovávání alkoholických nápojů. Při zjištění podnapilosti u kteréhokoliv 

ubytovaného žáka jde o vážné porušení Vnitřního řádu domova mládeže s možností 

okamžitého vyloučení z DM 

b) kouřit v prostoru školy, DM a přilehlých sportovištích (včetně venkovních přilehlých 

prostor) 

c) využívat spolužáků k osobním posluhám, zastrašovat je, případně vydírat nebo jinak 

šikanovat spolubydlící žáky 

d) přechovávat cenné věcí a větší částky peněz (vyšší peněžní částky a cenné věci je žák 

povinen uschovat u skupinového vychovatele, případně v neděli po příjezdu na DM u službu 

konajícího pomocného vychovatele) 

e) chodit na pokoje v době vyučování bez vědomí službu konajícího vychovatele (pomocného 

vychovatele) 

f) navštěvovat cizí pokoje v nepřítomnosti bydlících 

g) v době studijního a nočního klidu používat radiopřijímače a magnetofony tak, aby rušily 

ostatní spolubydlící 

h) vyklánět se z oken, sedět na okně, uzamykat se na pokojích 

i) chodit po DM nepřezutí 

j) zasahovat do elektroinstalace či instalace jiného druhu! 

k) při cestě do dílen a zpět chodit v pracovním oděvu 

l) při docházce do dílen používat jiné než veřejné komunikace 

m) bez vědomí skupinového vychovatele, příp. pomocného vychovatele (vrátnice) vodit si 

návštěvy na pokoje DM. Chlapcům je zakázáno bez povolení vychovatele a souhlasu 

spolubydlících dívek navštěvovat dívčí   pokoje.   Totéž   platí   pro   návštěvy   dívek 

na chlapeckých pokojích 

n) používání a přechovávání zdraví škodlivých látek, přechovávání střelných zbraní a všech 

zbraní jiných typů, nábojů, chemikálií, výbušnin a jiných nebezpečných předmětů 

o) svévolně (bez souhlasu vychovatele) přemísťovat inventář DM 

p) manipulovat s otevřeným ohněm 

q) používat jakýkoliv elektrický přístroj (220V) bez platné revizní zprávy (včetně nabíječek 

k mobilním telefonům apod.) 

 

 

 

 

 

Čl. III. 

Práva a  povinnosti zákonných zástupců, vzájemné vztahy se zaměstnanci 

 

1. zajistit, aby žák dojížděl řádně na DM 

2. na vyzvání ředitele školy, nebo školského zařízení se osobně zúčastnil projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání žáka 

3. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování a v  DM v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem 



5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání, nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích 

6. zajistit hrazení nákladů spojených s ubytováním a stravou žáků 

7. spolupracovat s ředitelem, třídním učitelem, vedoucím DM a vychovatelem při řešení 

problémů se žákem 

 

 

 

 

 

Čl. IV. 

 

Práva ubytovaných žáků 

1. Žáci mají právo využívat veškeré zařízení DM při organizovaném využití volného času 

v týdenním časovém období činnosti DM, tj. neděle – pátek po domluvě se svým skupinovým 

vychovatelem (příp. pomocným vychovatelem). 

2. Žáci mají právo přes své volené zástupce z jednotlivých výchovných skupin prostřednictvím 

Rady žáků DM(domovní rada) připomínkovat mimo jiné kvalitu stravy včetně nových námětů 

na skladbu jídel, příp. dávat další připomínky k životu na DM. 

3. Každý ubytovaný žák má právo si vyzvednout na základě odečtené stanovené zálohy (100,- Kč) 

u svého vychovatele klíč od pokoje, který při ukončení pobytu na DM nebo na konci školního 

roku neprodleně vrátí. Výjimky v přidělování klíčů od pokojů povoluje pouze vedoucí DM. 

V případě ztráty klíče mu automaticky propadá záloha 100,- Kč na pořízení nového klíče. 

4. Ubytovaní žáci mají právo na zapůjčení sportovního náčiní a materiálu pro mimoškolní činnost 

ze skladu DM a školy. 

5. Ubytovaní žáci mají právo při vážných pochybnostech o dodržování vnitřního řádu DM podat 

stížnost k vedoucímu DM nebo přímo k řediteli školy. 

6. Žáci mají možnost v DM používat předem určené elektropřístroje (PC, TV, notebooky apod.) po 

domluvě a se souhlasem příslušného vychovatele, ale vždy jen s náležitou platnou revizní 

zprávou pro daný přístroj (včetně nabíječek k mob. telefonům a smartphonům) za celoročně 

určený poplatek 200,-Kč (z příkazu ředitele DM). Uvedená částka (200,-Kč) bude automaticky 

stržena z účtu žáka ubytovaného k 31. 10. (převodem). 



Čl. V. 

 

Zdravotní, hygienická a opatření BOZP v domově mládeže: 
 

1. Na začátku každého školního roku jsou všichni ubytovaní žáci poučeni o zásadách bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a činnosti na DM. Proškolení provádí skupinový vychovatel 

na základě pokynů bezpečnostního technika organizace. Poučený žák potvrdí svým podpisem 

na prezenční listině, že proškolení porozuměl a bude se podle něho chovat. 

2. DM se řídí směrnicemi ministerstva zdravotnictví, hygienickými předpisy pro hromadné 

ubytování a pokyny hygienika (mj. výměna ložního prádla 1x za 14 dní). 

3. Povinností ubytovaných žáků je ihned hlásit každé onemocnění a úraz vychovateli, příp. 

pomocnému vychovateli (v době příjezdu na DM). Veškeré úrazy jsou zaznamenávány v Knize 

úrazů, která je za DM umístěna na vrátnici a dále je postupováno podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., 

o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a ve znění pozdějších předpisů. 

4. Každý žák je povinen plnit požadavky základní hygieny. 

5. Při onemocnění ubytovaných žáků na DM odchází nemocný žák s vědomím služby na vrátnici 

(která informuje neprodleně třídního učitele) k lékařskému ošetření k určenému lékaři v Ústí 

nad Orlicí (MUDr. Brožková), podle povahy onemocnění, nejlépe s doprovodem. V případě, 

že onemocnění nevyžaduje okamžité lékařské ošetření, počká žák na DM a o jeho stavu jsou 

okamžitě informováni zákonní zástupci, kteří zabezpečí odvoz k lékařskému vyšetření do místa 

bydliště žáka. Dopolední služba kontroluje nemocného na DM (do příjezdu zákonného zástupce 

nebo příchodu skupinového vychovatele). 

6. Soc.-patologické jevy a jejich prevence jsou popsány v Minimálním preventivním programu 

školy pro každý školní rok. 

 

 

 

 
Čl. VI. 

 

Výchovná opatření na DM 
 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a ve znění pozdějších předpisů jsou na DM  

stanovena výchovná opatření: 

  1. podmíněné vyloučení z DM – v případě závažného zaviněného porušení povinností žáka 

uvedených ve vnitřním řádu DM uděluje ředitel DM 

2. vyloučení z DM - v případě závažného zaviněného porušení povinností žáka uvedených 

ve vnitřním řádu DM uděluje ředitel DM a zároveň toto kázeňské opatření může ředitel DM udělit po 

opakovaném porušení povinností uvedených ve vnitřním řádu DM, kdy už žák měl uložené 

podmíněné vyloučení z DM. 

Tato uvedená výchovná opatření jsou zaznamenávána do osobních spisů žáků a o jejich udělení je 

neprodleně ústně nebo písemnou formou informován zákonného zástupce ubytovaného žáka. 



Čl. VII. 

 

Základní schéma režimu dne v domově mládeže 
 

5.30 budíček žákyň SZŠ odcházející na praxi do nemocnice 

6.00-7.00 budíček pro ostatní žáky 

6.00-7.30 výdej snídaní ve školní jídelně 

8.00 kontrola a uzavření domova mládeže 

11.45-13.45 výdej oběda ve školní jídelně 

12.00-14.00 postupný příchod žáků do domova mládeže (nahlášení vychovateli) 

14.00-15.00 kontrola pokojů, individuální pohovory 

15.00-17.00 osobní volno žáků, odpolední činnost kroužků příp. sportovních her 

17.15-18.00 výdej večeře 

18.00-19.00 (19.30) příprava na výuku, samostudium (po dohodě s vychovatelem je možné 

přesunout na jinou odpolední dobu) 

19.00-21.00 večerní organizovaná činnost v DM: besedy, přednášky, kroužky apod. 

21.00-21.30 úklid, příprava na večerku, osobní hygiena 

21.30 večerka 

21.30 – 5.30 (6.00) noční klid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schválil: 

Ing. Petr Vojtěch, ředitel Domova mládeže Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí 


