
 

  
 
 

1. Základní ustanovení  
1. Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje studentům vlastní školy ubytování, kvalifikované 

výchovné působení navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajišťuje vhodné podmínky pro 
studium. Účelem domova je vést studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou 
zájmových aktivit.  

2. Jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízení. Provoz je zajišťován v souladu s vyhláškou č. 343/2009 Sb.,  

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání.  

3. Vnitřní řád domova mládeže je základní dokument domova mládeže. Jsou v něm stanovena práva  

a povinnosti ubytovaných studentů.  

4. Student se pobytem v domově mládeže zavazuje dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova 
mládeže a řídit se pokyny jeho pracovníků.  

5. Součástí Vnitřního řádu domova mládeže je denní režim, který je dán místními podmínkami, typem 
školy, jejíž studenti jsou v domově ubytováni.  

 

2. Umisťování a ubytování studentů v domově mládeže  
1. Ředitel školy umisťuje studenty do domova mládeže podle kapacity, vzdálenosti místa trvalého 

bydliště od školy a sociálních podmínek. Na umístění nemají studenti právní nárok.  

2. Přihlášku k ubytování podávají studenti řediteli školy ve stanoveném termínu, obvykle do 31. května 
probíhajícího školního roku. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku.  

3. Během roku ukončí ředitel školy studentovi pobyt v domově mládeže pokud:  
a) o to požádá písemně samotný student, 

b) student opakovaně neuhradí ve stanoveném termínu poplatek za ubytování,  

c) student přestal být studentem školy,  

d) student přerušil studium,  

e) student byl vyloučen z domova podle § 31, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) za závažné zaviněné 
porušení povinností stanovených vnitřním řádem domova mládeže. 

4. Poplatek za ubytování na domově mládeže činí 1.300 Kč za měsíc, lůžko a studenta. V případě, že 
student požaduje samostatný pokoj, hradí i druhé neobsazené lůžko, tj. 2.600 Kč/měsíc.  Výše 
měsíční úhrady se nemění, i když student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Na 
základě rozhodnutí ředitele školy je poskytnuta výjimka studentům ve zkouškovém období. 
Z organizačních důvodů není možné poskytovat studentům ubytování jen na základě jejich požadavků. 
Platbu za ubytování lze provést hotově přímo na domově mládeže nebo bankovním převodem na účet 
školy. Převod je nutné oznámit vedoucí vychovatelce a doložit dokladem o zaplacení (útržek složenky 
nebo potvrzení z internetového bankovnictví). Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo studenta, 
aby bylo možné platbu rozlišit. 

5. Každý ubytovaný student obdrží klíč od svého pokoje. Vratná záloha za jeden klíč činí 100 Kč. Při jeho 
ztrátě či poškození uhradí student poplatek v plné výši, tj. 400 Kč. 

6. Návštěvy zvenčí přijímá student do 19:00 hod. v prostorách k tomu vyhrazených (klubovna, prostor 
v mezipatře). Návštěva zapisuje svůj příchod a odchod na recepci. 

7. Studenti mohou používat na domově mládeže pračku, a to za poplatek 20 Kč/1 praní. 
 

3. Organizace DM  
1. Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina. Každou 

skupinu vede jeden vychovatel/ka.  
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2. Domovní studentská samospráva je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je poradním 
orgánem vedení domova mládeže, jejímž prostřednictvím mají ubytovaní studenti možnost podávat 
návrhy k náplni činnosti zařízení i připomínky ke všem otázkám života v domově.  

4. Práva studentů  
1. Student má právo být vzděláván a vychováván v kulturně estetickém prostředí, které vytváří domov 

mládeže jako celek.  

2. Student má právo na důstojné zacházení, které žádným způsobem neomezuje jeho osobnost, osobní 
čest, dobrou pověst a které chrání jeho dobré jméno. Má právo být ochráněn před fyzickým nebo 
psychickým násilím a nedbalým zacházením.  

3. Student má právo na ochranu svých osobních dat. Zaměstnanci domova mládeže je nesmí sdělovat 
neoprávněné osobě. 

4. Student má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků domova mládeže, pokud se cítí  

v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Zároveň má právo na zachování anonymity při diskusi  

o svých problémech, požádá-li o to pracovníky domova. Ti jsou povinni žádosti studenta o pomoc 
věnovat vždy náležitou pozornost. 

5. Student má právo na informace o jeho výchově a vzdělávání v domově mládeže (v případě potřeby na 
poradenskou pomoc školy). K tomuto účelu může ubytovaný student využívat individuální rozhovory 
s pracovníky domova. Student má právo se domáhat svých práv, pokud se domnívá, že jsou nějakým 
způsobem narušeny. 

6. Student má právo volit a být volen do Domovní studentské samosprávy, pracovat v ní a jejím 
prostřednictvím se obracet na vedoucí vychovatelku nebo školskou radu s tím, že vedoucí 
vychovatelka, popř. ředitel školy jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními Domovní studentské 
samosprávy zabývat. 

 

5. Povinnosti studentů  
1. Student dodržuje vnitřní řád domova mládeže, předpisy a pokyny k ochraně zdraví  

a bezpečnosti, požární předpisy, popř. další vnitřní předpisy, s nimiž byl prokazatelně seznámen. 

2. Student jedná v duchu obecných principů morálky, dodržuje pokyny zaměstnanců domova mládeže 
vydané v souladu s právními předpisy, dodržuje platné zákony a pravidla občanského soužití v domově 
mládeže i mimo něj.  

3. Student má povinnost informovat svého kmenového vychovatele/ku (vedoucí vychovatelku)  
o případné změně svého zdravotního stavu a své zdravotní způsobilosti. Povinností pedagogických 
pracovníků v DM je seznámit se se zdravotním stavem studentů v potřebném rozsahu, který odpovídá 
dané činnosti.  

4. Student se zdržuje hrubých, nevhodných a exhibicionistických projevů, v žádném případě nepoužívá 
vulgárních výrazů. Musí se chovat tak, aby nedošlo k ohrožení lidské důstojnosti a nedopustil se šikany. 
Projevy šikanování mezi studenty, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání 
informačních technologií k znevažování důstojnosti, posměšné poznámky na adresu studenta, 
pokořující přezdívka, pomluvy, hrubé žerty na adresu studenta, kterých by se dopouštěl kdokoli vůči 
komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách domova mládeže a při všech akcích domova mládeže přísně 
zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu domova mládeže.  

5. Student má povinnost neprodleně oznámit úraz zaměstnanci domova mládeže včetně případné 
nevolnosti.  

6. Student se připravuje zodpovědně na vyučování a dodržuje dobu studijního klidu.  

7. Student se přezouvá ve společné šatně do domácí obuvi a ukládá boty do botníku. 

8. Student ukládá vlastní potraviny podléhající zkáze v chladničkách a trvanlivé potraviny na vyhrazeném 
místě v pokoji (poličky, skříně).  Není dovoleno ukládat potraviny a nápoje na venkovních ani vnitřních 
okenních parapetech a balkonech.  

9. Student udržuje pořádek a čistotu v osobních věcech, na pokoji i v dalších prostorách domova mládeže, 
provádí ranní úklid pokoje (ustele, vyvětrá pokoj, uklidí si nádobí po snídani) a každou středu provádí 
na pokoji velký úklid a kontrolu potravin v ledničce, provádí určené práce a služby pro kolektiv (třídění 
odpadu, úklid veřejného prostranství před domovem mládeže aj.).  



10. Student zachovává veškerá bezpečnostní opatření k zajištění své osobní bezpečnosti, svého majetku  
i majetku domova mládeže.  

11. Student je povinen hlásit mimořádnou událost (např. neoprávněné vniknutí do budovy domova 
mládeže, vstup cizí osoby do domova mládeže, vandalismus, šikanu apod.) zaměstnancům domova.  

12. Student dodržuje stanovené bezpečné trasy při přechodu mezi školou a dalšími objekty.  

13. Student hlásí případné závady na inventáři domova mládeže, šetrně se k němu chová, šetří energie 
(vodu, elektřinu, teplo). Úmyslné poškození majetku domova mládeže bude muset student uhradit - za 
úmyslné poškození se považuje i polepování vybavení a interiéru ubytovacích prostor DM. 

14. Student ukládá vlastní cenné předměty a větší finanční obnosy do trezoru v kanceláři u vedoucí 
vychovatelky nebo ve vychovatelně.  

15. Student dodržuje pořádek v kuchyňkách, umývá a odnáší po sobě nádobí, zanechává po sobě kuchyňku 
čistou (čistá varná deska, dřez, kuchyňská linka) a dodržuje čas určený k přípravě pokrmů (maximálně 
do 21:00 hod.). 

16. Student se účastní schůzek své výchovné skupiny i schůzek společných, případně dalších setkání,  
u kterých je žádoucí jeho přítomnost. 

17. Studenti při odchodu zabezpečí svěřené prostory uzamčením pokoje (při odjezdu domů zavřou okna, 
vynesou odpadky). 

18. Studentům je zakázáno vyklánět se z oken, sedat na ně, vyhazovat z oken předměty.  

19. Studentům je zakázáno užívat a přechovávat alkohol, omamné, návykové a zdraví škodlivé látky, 
přicházet do domova mládeže pod vlivem alkoholu a jiných návykových a psychotropních látek, kouřit 
ve vnitřních i venkovních prostorech DM.  

20. Studentům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízeními, zasahovat do 
elektroinstalace.  

21. Studentům je zakázáno zamykat se na pokojích (včetně nočního klidu), vstupovat do cizích pokojů bez 
vědomí v něm ubytovaných studentů, vzájemně se navštěvovat v době nočního klidu a jakkoliv 
narušovat noční klid.  

22. Studentům je zakázáno přechovávat zvířata, polepovat stěny a inventář domova mládeže plakáty, 
fotografiemi, samolepkami (z hygienických důvodů musí být inventář omyvatelný). Zákaz platí i pro 
svévolné přemisťování inventáře. Případné změny lze domluvit s vychovateli/vedoucí vychovatelkou. 

23. Studentům je zakázáno donášet a přechovávat na domově mládeže jakékoliv zbraně. 
24. Domov mládeže nezodpovídá za cenné předměty, které studenti mají na pokojích a za dopravní 

prostředky v areálu DM. 
  

6. Vztahy studentů se zaměstnanci domova mládeže  
1. Vztahy jsou založeny na vzájemném respektu.  

2. Studenti domova mládeže jsou ve vztahu ke všem zaměstnancům domova mládeže povinni dodržovat 
pravidla slušného chování a jim příslušná ustanovení vnitřního řádu.  

3. Zaměstnanci domova mládeže jsou povinni respektovat práva studentů a zajišťovat jejich uplatňování  
v podmínkách své působnosti.  

4. Pedagogičtí pracovníci vydávají studentům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí  
s plněním vzdělávacího programu domova mládeže, vnitřním řádem a dalšími nezbytnými opatřeními.  

5. Všichni zaměstnanci domova mládeže budou studenty chránit před násilím, diskriminací, působením 
negativních jevů a budou respektovat jejich soukromí.  

6. Pedagogičtí pracovníci uplatňují taktní přístup při jednání se zákonnými zástupci, řídí se zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.  

 

7. Výchovná opatření   
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.  
2. Pochvalu uděluje kmenový vychovatel/ka, vedoucí vychovatelka nebo ředitel školy.  
3. Kázeňská opatření se udělují v případě porušení povinností stanovených Vnitřním řádem domova 

mládeže. V případě méně závažného porušení Vnitřního řádu DM se udělují tato kázeňská opatření: 
a) ústní výtka,  
b) písemná výtka (zároveň s ní může být uložen tzv. doprovodný trest, který svým charakterem   

odpovídá druhu přestupku studenta), 



c) důtka ředitele školy. 
4. V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených Vnitřním řádem DM mají kázeňská 

opatření právní důsledky. Jedná se o: 
a) podmíněné vyloučení z domova mládeže,  
b) vyloučení z domova mládeže. 

5. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení rozhodne ředitel školy a domova mládeže do dvou měsíců 
ode dne, kdy mu bylo provinění studenta sděleno. U podmíněného vyloučení stanoví ředitel školy 
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty 
dalšího případu zaviněného porušení povinností stanovených Vnitřním řádem domova mládeže, může 
ho ředitel z domova mládeže vyloučit.  

6. Za závažné zaviněné porušení povinností stanovených Vnitřním řádem domova mládeže je 
považováno:  

 cílené a opakované ubližující agresivní útoky (psychické i fyzické), šikana, včetně kyberšikany,  

 mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují,  

 zvláště hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok,  

 konzumace, přechovávání, manipulace, propagace či distribuce návykových látek v areálu domova 
mládeže či na akcích pořádaných domovem mládeže,  

 krádež, podvod,  

 porušení zákazu nosit do domova mládeže zbraně, předměty a látky, které mohou ohrozit zdraví  

a život nebo poškodit majetek, 

 zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči ostatním studentům,  

 zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči zaměstnancům domova 
mládeže.  

7. Udělení pochvaly, ocenění či kázeňského opatření, oznámí studentovi vedoucí vychovatel/ka 
prokazatelným způsobem.  

8. Výchovná opatření se zaznamenávají do osobního spisu studenta. 
 

8. Provoz a vnitřní režim domova mládeže  
1. Týdenní provoz domova mládeže se v běžném vyučovacím týdnu zahajuje v neděli (od 17:00 hod.)  

a končí v pátek (15:00 hod.) odjezdem studentů do místa trvalého bydliště.  

2. Příchod studentů na domov mládeže je umožněn denně do 24:00 hodin. Po této době je domov 
mládeže uzavřen do 06:00 hodin. Pozdější příchod na DM je možný po dohodě s vychovatelem/kou, 
kteří mají noční službu. 

3. V průběhu týdne zaznamenává student svou přítomnost do formuláře na recepci. 

4. Odjezdy domů zapíše student do předepsaného formuláře na recepci a nahlásí svůj odjezd službu 
konajícímu vychovateli/ce. 

5. Studenti mají právo:  

 využívat veškeré zařízení domova mládeže určené studentům (klubovny, studovnu s výpočetní 
technikou, ateliér, posilovnu, hernu stolního tenisu, kulečník a další), 

 podílet se na organizaci života v domově mládeže, účastnit se zájmových činností a akcí 
pořádaných domovem i školou,  

 na noční klid, osmihodinový spánek, samostudium,  

 na výměnu lůžkovin 1x za 2 týdny,  

 používat se souhlasem spolubydlících a vychovatelů vlastní elektrické spotřebiče a elektroniku 
(počítače, notebooky, tablety, fény, holicí strojky apod.), a to mimo noční klid: 

o veškerá tato zařízení musí projít revizí, kterou provádí revizní technik školy za poplatek  
40 Kč/spotřebič, případně mohou studenti přinést vlastní revizní zprávu, 

o revize je platná jeden školní rok, 
o vedení školy, domov mládeže nezodpovídá za případnou ztrátu těchto spotřebič



9. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí  
1. Domov mládeže zajišťuje bezpečnost a ochranu studentů při vzdělávání a výchově a činnostech  

s ní přímo souvisejících a při poskytování ubytovacích služeb. K zabezpečení tohoto úkolu domov 
mládeže přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených  
s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. 

2. Pedagogové v domově mládeže jsou poučeni a proškolováni o varovných projevech sociálně 
patologického chování (agrese a šikany, záškoláctví, drogové závislosti, delikvence mladistvých)  
a chování studentů průběžně monitorují. 

3. Domov mládeže respektuje identitu a individualitu každého ubytovaného studenta i pracovníka  
v DM, odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě. Konkrétní a srozumitelná pravidla má 
nastaven ve Vnitřním řádu domova mládež, jakož i nastavené důsledky za porušení těchto 
pravidel.  

4. Domov mládeže usiluje o nastavení funkčního systému vzájemné komunikace mezi ubytovanými 
studenty navzájem i mezi studenty a pedagogy. Zajišťuje jí realizaci výchovných skupin,  
v rámci kterých si výchovné skupiny nastavují pravidla i organizací aktivit na podporu pozitivních 
vztahů ve výchovných skupinách. Ve své práci využívají pedagogičtí pracovníci  
v domově mládeže takových metod a forem práce, při kterých podporují spolupráci ubytovaných 
studentů, vzájemnou toleranci, respektování odlišností. Všímají si negativních projevů a ty 
minimalizují. 

5. Při zajišťování podmínek ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí vychází domov mládeže ze školního Minimálního preventivního 
programu a Bezpečnostního a krizového plánu školy, které naplňují výkonem funkce metodika 
prevence, výchovného poradce, kteří úzce spolupracují se všemi zaměstnanci domova mládeže.  

6. Všichni zaměstnanci domova mládeže poskytují v případě potřeby studentům nezbytné 
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a vykonávají dohled nad studenty v případě 
potřeby.  

7. Studenti vystupují slušně vůči sobě, vůči všem zaměstnancům domova mládeže a všem osobám, 
které se v něm pohybují. Dodržují normy mezilidských vztahů založené na demokratických 
principech respektujících identitu a individualitu každého člověka, chovají se slušně.  

8. Studentům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, 
zdraví a bezpečnost jejich spolubydlících a dalších osob v domově mládeže, který by ponižoval 
lidskou důstojnost, nebo který by byl v rozporu s právními a ostatními předpisy  
a dobrými mravy.  

9. Případné konflikty mezi sebou řeší studenti projednáním s pedagogickým pracovníkem 
(kmenovým vychovatelem, vedoucí vychovatelkou). Domov mládeže ve spolupráci se školou vždy 
zváží, zda je v daném případu sama kompetentní projevy sociálně patologického chování šetřit  
a řešit nebo zda, dle závažnosti celé situace, požádá o pomoc zvenčí (např. pedagogicko-
psychologickou poradnu, středisko výchovné péče, neziskovou organizaci).  

Zvýšená pozornost je věnována i prevenci rizikového chování ubytovaných studentů. K prevenci 
rizikového chování studentů slouží v domově mládeže nabídka volnočasových aktivit. Konzultační 
hodiny poskytuje v případě potřeby ubytovaným studentům i vychovatelkám domova mládeže školní 
metodik prevence.  
 

10. Ekonomické podmínky vzdělávání  
Finanční zabezpečení činnosti domova mládeže je zajišťováno zřizovatelem formou příspěvku na 
provoz, druhým finančním zdrojem pro financování činnosti domova mládeže je doplňková činnost 



školy, na které se domov mládeže podílí. Dominantní doplňkovou činností domova mládeže je 
komerční ubytování. Výše úplaty za školské služby ubytování je v souladu s § 5 vyhlášky MŠMT  
č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů. Domov mládeže je zařazen do I. kategorie a měsíční poplatek za úhradu 
nákladů spojených s ubytováním činí 1.300,- Kč.  
 
 
 
 
Štětí 1. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
          PhDr. Jiří Konvalinka              Magda Zabilanská 
ředitel školy a domova mládeže                         vedoucí vychovatelka 


