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VNITŘNÍ  ŘÁD  DOMOVA  MLÁDEŽE 

STŘEDNÍ ŠKOLY HOSPODÁŘSKÉ A LESNICKÉ FRÝDLANT 

 
     Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení zabezpečující výchovně vzdělávací činnost, 

ubytování a stravování žákům a studentům (dále jen žák) SŠHL Frýdlant, popřípadě dalších středních 

škol. Vnitřní řád domova mládeže  upravuje způsob vhodné a účelné organizace života žáků v domově 

a jejich kolektivního soužití.  

Činnost DM vychází ze zákona  č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  z vyhlášek č. 107/2005 Sb. a  

463/2011 Sb. (o školním stravování) a vyhlášek č. 108/2005 Sb. a č. 436/2010 Sb.(o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních) a  pozdějších předpisů. 

 

1. Provozní podmínky 

- na ubytování není právní nárok 

- o přijetí žáka, který si sám (zletilý žák), či prostřednictvím svého zákonného zástupce (nezletilý žák), 

  řádně a včas podal „Přihlášku do domova mládeže“ , rozhoduje ředitelka školy na základě platných 

  zákonů a vyhlášek; přihláška platí na jeden školní rok  

- DM je v provozu během školního roku, na víkendy odjíždějí  ubytovaní žáci domů 

- provoz DM se řídí denním režimem, který je součástí tohoto vnitřního řádu 

- ubytování a stravování se poskytuje za finanční úhradu, která se provádí nejpozději do 20. dne  

  předchozího měsíce a to nejlépe bezhotovostním platebním stykem 

- o výši měsíční úhrady za ubytování rozhoduje ředitelka školy v souladu s příslušnými právními  

  normami, výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci 

- během školního roku  ukončí ředitelka školy žákovi ubytování na DM z těchto důvodů: písemná 

  žádost zákonných zástupců nezletilého či zletilého žáka o ukončení pobytu, ukončení školní 

  docházky, ze zdravotních důvodů, pro závažné porušení vnitřního řádu či denního režimu 

  a pro neplacení stanovených poplatků  za stravování a ubytování 

- žák ubytovaný na DM se celodenně stravuje ve školní jídelně 

 

2. Práva ubytovaných žáků 

- používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky 

- požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla 

- požadovat odpovídající podmínky pro přípravu na vyučování 

- podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti v domově a účastnit se všech akcí 

  pořádaných DM a jeho samosprávou 

- využívat nabídky zájmové činnosti organizované DM, školou či jinými institucemi 

- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM ředitelce, vychovatelům či samosprávě   

- podílet se na činnost žákovské samosprávy a být do ní volen 

- žádat vychovatele o pomoc při řešení osobních problémů  

- na základě dohody s vychovateli si vhodně upravit prostředí přidělených prostor 

- používat se souhlasem vychovatele audio a video přehrávače, notebooky, mobilní telefony apod., ale  

  jen za podmínek, že nesmí rušit přípravu na vyučování a  noční klid ostatních spolubydlících 

- opouštět DM, ale pouze se souhlasem vychovatele 

- přijímat na DM návštěvy (vždy však se souhlasem vychovatele a na místech k tomu určených) 

- na víkendy, prázdniny či ředitelská volna odjíždět k rodičům či zákonným zástupcům 

 

3. Povinnosti ubytovaných žáků 

- znát všechna ustanovení vnitřního řádu a řídit se jimi, respektovat pokyny  a nařízení vychovatelů 

  DM, ředitelky školy a dalších pracovníků školy 

- dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování ke všem pracovníkům školy a všem ubytovaným 

- jednat čestně a vždy mluvit pravdu 

- na DM přicházet včas, být slušně oblečen a upraven  

- svědomitě se připravovat na vyučování, sebevzdělávat se a řádně docházet do školy 
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- podle pokynů vychovatelů a dle stanoveného rozpisu, vykonávat na DM žákovskou službu 

- bezodkladně upozornit vychovatele na výskyt negativních jevů a porušování vnitřního režimu 

- udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, na ložnici, ve všech ostatních prostorách DM, 

  kolem DM a v celém areálu školy a jeho okolí 

- denně provádět základní úklid ložnice, 1x týdně pak velký úklid ložnice v době určené vychovatelem 

- na požádání otevřít a ukázat vychovateli obsah přidělených skříní, stolu, stolku, válendy a botníku 

- šetřit zařízení DM, neplýtvat elektrickou energií, vodou a potravinami 

- okamžitě hlásit zjištěné závady na inventáři a zařízení domova, uhradit prokazatelně zaviněné škody 

- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví všech ubytovaných a  protipožární předpisy 

- řídit se provozními řády jídelny, kluboven, kuchyněk, posiloven, tělocvičny, venkovního hřiště apod.  

- pro příchod na DM či odchod z DM používat pouze zpevněné přístupové plochy (cesty, chodníky)   

- přezouvat se v šatně DM a ve všech ostatních prostorách chodit jen v domácí obuvi, veškerou obuv 

  ukládat do přiděleného botníku v šatně a ten si zamykat (nenosit obuv do ubytovacích prostorů) 

- používat pouze schválené elektrospotřebiče;  tepelné spotřebiče (žehličky, vařiče, varné konvice, 

  mikrovlnné trouby) je dovoleno používat pouze z vybavení DM a v určených prostorách (kuchyňky); 

  se souhlasem vychovatele, je možno na ložnicích a v ostatních prostorách DM používat i vlastní  

  elektrospotřebiče (audio a video přehrávače, notebooky, nabíječky, kulmy, holící strojky, vysoušeče 

  vlasů apod.), tyto spotřebiče však musí mít potřebný atest či schválení revizního technika  

- dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při užívání vlastních mobilních telefonů, notebooků, 

  elektrospotřebičů apod. a chránit je před ztrátou, poškozením a zcizením  

- navracet se z návštěvy rodičů či zákonných zástupců ve stanoveném čase, zdraví a střízliví (nemůže-  

  li se žák ze závažných důvodů dostavit na DM, podá nejpozději do 24 hodin zprávu vychovatelům) 

- nepřinášet na DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud to není nezbytné;  

  DM neručí za ztráty cenných předmětů a peněz, které nebyly uloženy v kanceláři domova 

- sami či prostřednictvím svých zákonných zástupců platit včas stanovenou částku, určenou na úhradu  

  nákladů spojených s ubytováním a stravováním 

 

4.Ubytovaným žákům není dovoleno 

- konzumovat a přechovávat alkoholické nápoje 

- kouřit a dále užívat, přechovávat či distribuovat návykové látky všech druhů  

- přicházet na DM pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (při podezření na požití 

  alkoholu či užití návykové látky je povinností podrobit se zkoušce na jejich přítomnost v těle) 

- navštěvovat pro mládež nevhodné společenské prostory (bary, herny apod.) a hrát hazardní hry 

- svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do instalace jakéhokoli druhu 

- přechovávat materiály s morálně závadnými obsahy (např. propagující rasismus, násilí,  

  pornografii apod.) 

- přechovávat veškeré druhy a typy střelných, bodných a sečných zbraní, náboje, chemikálie,  

  výbušniny a pyrotechnické pomůcky 

- provádět úpravy ložnice a přemísťovat inventář DM bez souhlasu vychovatele  

- vylepovat a vyvěšovat plakáty, fotografie či jiné obrázky na stěny, nábytek, dveře a okna 

- nevyklánět se a nekřičet z oken, nesedat na okna a parapety, nevyhazovat z oken žádné předměty   

- navštěvovat cizí ložnice v době samostudia, přípravy na večerku a nočního klidu 

  rovněž nejsou povoleny vzájemné návštěvy chlapců na buňkách (předsíň + ložnice), kde jsou  

  ubytována děvčata a děvčat na buňkách chlapců  

- používat mobilní telefony, přehrávače, notebooky apod. po večerce bez povolení vychovatele 

- svítit na ložnici stropními svítidly po večerce bez povolení vychovatele 

- nechávat cenné věci a vybavení volně položené či v neuzamčených skříních,stolech a stolcích 

- pořizovat v DM bez souhlasu vychovatele obrazové záznamy (fotografie, videonahrávky apod.) 

- využívat spolubydlících k osobním posluhám, dopouštět se zastrašování, vydírání, nebo jiného 

  nátlaku, ať už fyzického nebo psychického (šikana) 

- dojíždět na DM vlastními motorovými vozidly a parkovat v areálu školy bez povolení ředitelky 

- koupání mimo veřejná koupaliště a všude tam, kde není plavčík či zřízena  záchranná služba 

- opouštět DM bez vědomí a souhlasu vychovatele 
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5. Zdravotnická pravidla 

Ubytovaní jsou v domově povinni: 

- dodržovat základní pravidla osobní a kolektivní hygieny, dbát o svůj zevnějšek a být čistě oblečen 

- zvláštní pozornost věnovat udržování pořádku na WC a ve sprchách 

- hlásit vychovateli každé onemocnění či úraz a dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře (v případě, že 

  žák onemocní doma, jde k lékaři v místě svého bydliště a zůstane-li doma, oznámí to sám nebo 

  prostřednictvím svých zákonných zástupců do 24 hod. od plánovaného příjezdu vychovatelům) 

- stravovat se v jídelně školy, dbát na úroveň stravování, neodnášet jídlo a nádobí do ubyt. prostor 

- na ložnicích nepřechovávat jídlo a potraviny podléhající rychlé zkáze 

- pro ukládání rychle se kazících potravin používat výhradně ledničky na kuchyňkách 

- neukládat a nepřechovávat potraviny a nápoje za okny a na okenních parapetech 

- ve všech prostorách domova chodit pouze v otevřené domácí obuvi (ne sportovní!) 

- nepoškozovat zdraví své ani ostatních ubytovaných 

- odpadky ukládat do odpadkových košů v kuchyňkách, nebo na ložnicích a ty pak každé ráno vynést  

  a uložit do určené nádoby v přízemí DM; do zvláštní nádoby ukládat PET lahve 

- z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Liberec nepřechovávat na domově žádné druhy zvířat      

- na DM chodit pouze v čistém oblečení (nikoli v montérkách a dalších pracovních oděvech) 

- spát na prostěradlech, v povlečených dekách a polštářích a v prádle určeném ke spaní 

- přes den mít ustlané lůžko a lůžkoviny uložené v úložném prostoru válendy, do kterého je zakázáno 

  odkládat jakékoliv jiné předměty 

- výměna ložního prádla se provádí dle platných hygienických předpisů a vyhlášek (ubytovaní mohou 

  používat  vlastní ložní prádlo) 

 

6. Výchovná opatření 

Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity či za statečný čin, může 

být žákům udělena pochvala či jiná ocenění. Jsou to: 

- ústní pochvala vychovatele 

- ústní pochvala ředitelky 

- pochvalný dopis ředitelky školy 

- jiné ocenění (např. věcná odměna či dar) 

Proviní-li se žáci proti Vnitřnímu řádu DM, mohou jim být podle závažnosti provinění uložena některá 

z těchto kázeňských opatření: 

- napomenutí udělené vychovatelem 

- důtka udělená ředitelkou školy 

- podmínečné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou  (kázeňské opatření ve správním řízení) 

- ukončení ubytování na domově mládeže  (kázeňské opatření ve správním řízení) 

 

7. Závěrečná ustanovení 

- tento vnitřní řád nabývá účinnost dnem 2.1.2012 a zároveň ruší platnost všech předchozích 

- znalost tohoto vnitřního řádu je povinností každého žáka (neznalost neomlouvá) 

- vnitřní řád je vyvěšen na veřejně přístupném místě. 

- žák stvrzuje svým podpisem seznámení se se všemi ustanoveními vnitřního řádu a jeho dodržování 

 

Součástí Vnitřního řádu DM je režim dne, který je závazný pro všechny ubytované žáky !!!! 

 

 

Ve Frýdlantě dne 2. ledna 2012 

 

                 Ing. Alena Dvořáková 

             ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant  

 

 

 


