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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ, TÁBOR  
  
ÚSEK: DOMOV MLÁDEŽE  
  

      
  

  
  

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
  

I.  
PRÁVNÍ SOUVISLOSTI  

 
 Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů   
 Zákon č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů   
 Vyhláška č. 108/ 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízeních, její novelou č. 436/ 2010Sb.   
 Vyhláška č. 410/2008 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 
vyhlášky č. 343/ 2009Sb.   

 Vyhláška č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/ 2008 
Sb.   

 Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 37014/2005 – 25 k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví dětí, žáků, studentů ve školských zařízeních zřizovaných MŠMT   

 Zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek  

  

II.  
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

  
Domov mládeže v ulici Komenského 2235 v Táboře je organizační součástí Střední 
průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670.   
Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které 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. V případě hodném 
zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.  
Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času 
formou zájmových činností.   
Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina. Každou 
skupinu vede vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší 
počet žáků a studentů ve skupině je 33.   
Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet 
studentů 50.   
Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a věku.   
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1  
Provoz domova mládeže  

  
Domov mládeže je v provozu během školního roku pouze ve dnech školní výuky. Během 
prázdnin, sobot, nedělí a svátků je mimo provoz. Ředitel domova mládeže může povolit z 
vážných důvodů výjimky dle přílohy Ubytovací řád pro žáky, kteří jsou z vážných důvodů 
ubytováni i v době mimo provoz domova mládeže.   
Ubytovaní žáci a studenti středních škol a VOŠ, kteří budou mimořádně přespávat v 
domově mládeže o víkendech, zaplatí nad stanovenou částku ještě 100,-Kč za osobu a 
noc dle ustanovení přílohy Ubytovací řád pro žáky, kteří jsou z vážných důvodů ubytováni 
i v době mimo provoz domov a mládeže. Při akcích pořádaných středními školami 
ubytovaných žáků o víkendu (maturitní plesy aj.) zaplatí každý student nad stanovenou 
měsíční částku ještě 50,- Kč za osobu a noc.   
Příjezdy do domova mládeže: den před prvním vyučovacím dnem 17:00 – 21:00 hodin 
nebo první vyučovací den do 18:30 hodin   
Odjezdy z domova mládeže: poslední vyučovací den do 15:00 hodin   
Při příjezdu do domova mládeže žák nahlásí příjezd z domova na recepci.  
 Bez předběžného souhlasu zákonných zástupců (obvykle písemného) nesmí nezletilý 
žák odjíždět během týdne domů ani nikam jinam.  Písemný souhlas rodičů se 
vyžaduje u nezletilých žáků:   
-  k příjezdu nebo odjezdu žáka do domova mládeže nebo z domova mládeže mimo 
stanovenou dobu   
-  k odjezdu žáka k rodičům přímo ze společenské akce (exkurze, návštěvy divadla, 
výletu aj.)   
-  k zájmové činnosti, při níž pracovníci domova mládeže nemohou zajistit výchovný 
dohled   
  
Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj, užívané vybavení, klíče i 
zapůjčený inventář podle pokynů na výstupním listu.   
Návštěvy jsou do 15:00 hodin povoleny pouze ve vstupní hale. Od 15:00 do21:00 hodin 
povoluje návštěvy zvenčí skupinový vychovatel nebo vychovatel v hlavní službě na 
žádost navštíveného žáka. Návštěvy mezi ubytovanými jsou povoleny do 21:30 hodin po 
domluvě s vychovatelem.   
Recepce je ohlašovnou požárů, provozních havárií a závad. Pracovníci recepce vydávají 
klíče, předávají informace žákům a zaměstnancům. Žáci jsou povinni na recepci ohlásit 
důvod přítomnosti v dopoledních hodinách. Recepce poskytuje další služby žákům a 
pracovníkům (první pomoc nebo základní zdravotnické potřeby, přepojování telefonátů, 
vyřizování vzkazů aj.)   
Při krátkodobé nepřítomnosti zastupuje skupinového vychovatele vychovatel v hlavní 
službě.   
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2  
Umisťování žáků a studentů v domově  

  
O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky 
podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem do 30. června 
předchozího školního roku. Platnost přihlášky na ubytování do domova je na jeden 
školní rok. Při umisťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel školy ke 
vzdálenosti místa a jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich 
sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Ředitel školy písemně vyrozumí studenta, 
zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do 
domova. Ubytování v domově mládeže není nárokové.   
Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, 
pokud:   
a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student   
b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil 

úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 
nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady   

c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné 
školy   

d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání   
e) žák nebo student byl vyloučen z domova mládeže   
  

3  
Stravování, ubytování, poplatky za ubytování a stravu  

  
Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky, studenty a další osoby, jímž 
je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení. Školní stravování se řídí 
výživovými normami a výší finančního normativu, který je určen podle cen potravin v 
místě obvyklých. Rozsahem služeb školního stravování se rozumí hlavní jídlo – oběd a 
večeře, a doplňkové jídlo – snídaně.   
Ke stravování se mohou ubytovaní žáci a studenti vyjádřit prostřednictvím stravovací 
komise, kterou vede pedagogický pracovník.  
Za neodebranou nebo předem neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje. Odběr stravy do 
jídelních misek povoluje vychovatel skupiny ve výjimečných případech za dodržení 
hygienických předpisů – taneční, trénink.   
Odhlášení stravy je možné nejpozději den předem do 13:00 hodin na den následující, a to 
telefonicky, přes internet (www.strava.cz), e-mailem (marie.lososova@sps-tabor.cz), 
osobně v kanceláři nebo prostřednictvím boxu před jídelnou.   
Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel školy s přihlédnutím k vybavení 
domova a k úrovni poskytovaných služeb. Výše úplaty je uvedena v přihlášce na 
příslušný školní rok.   
Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po 
všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo 
student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, 
opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.   
Poplatky za ubytování a stravu se hradí měsíčně, a to do 25. dne každého předchozího 
měsíce, bezhotovostním platebním stykem nebo v hotovosti v pokladně domova 
mládeže.   



4  
  

  

4  
Práva a povinnosti žáka, studenta  

  
4.1 Ubytovaný žák a student má právo:  
   
4.1.1 Používat přidělenou místnost se sociálním zařízením.   
4.1.2 Používat veškeré zařízení domova mládeže, které slouží pro výchovné účely.   
4.1.3 Podílet se a účastnit na organizaci zájmové činnosti žáků a studentů 
prostřednictvím žákovské samosprávy.   
4.1.4 Být volen do samosprávných orgánů (žákovská samospráva, stravovací komise), 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele domova mládeže s 
náměty na zlepšení prostředí a zájmové činnosti.   
4.1.5 Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje – lůžko, noční stolek, židle, 
lampička, polička, pravidelnou výměnu prádla 1x za 14 dní při nepřetržitém provozu, 
dále při změně lůžka a při výskytu přenosné choroby.   
4.1.6 Odjíždět v dnech pracovního klidu, svátků a prázdnin domů.   
4.1.7 Odjíždět domů či jinam během týdne, avšak u nezletilých žáků pouze s předběžným 
písemným souhlasem rodičů nebo v krajním případě telefonickým souhlasem zástupce, 
u zletilých žáků je možnost písemného souhlasu rodičů platného na celý školní rok. (v 
případě, že rodiče nesouhlasí s odjezdy, platí nařízení pro zletilého žáka stejné jako u 
nezletilého).   
4.1.8 Studenti VOŠ odjíždějí domů a přijíždějí na domov mládeže podle vyučování ve 
škole.   
4.1.9 Televizní programy a video mohou žáci nebo studenti sledovat po večerce za 
předpokladu, že tuto činnost povolí vychovatel v noční službě, po skončení klubovnu 
uklidí a nebudou rušit noční klid.   
4.1.10 Se souhlasem vychovatele, používat tělocvičnu, posilovnu, stolní tenis, kulečník, 
stolní kopanou, společenské hry, venkovní hřiště, při používání těchto aktivit jsou 
povinni dodržovat provozní řád, dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví svého a 
ostatních účastníků.   
4.1.11 Se souhlasem vychovatele používat kuchyňku – elektrický sporák, mikrovlnou 
troubu, topinkovač, toustovač – za předpokladu dodržování provozního řádu, návodu na 
použití elektrospotřebičů, udržování čistoty a pořádku,   
4.1.12 Používat ledničku na patře, vařič dvouplotýnkový, rychlovarnou konvici – 
dodržovat návody na použití, udržovat pořádek a čistotu.   
4.1.13 Ubytovaný žák a student může používat napařovací žehličku – půjčování proti 
podpisu na služebně vychovatelů.   
4.1.14 Ubytovaný žák a student má právo používat žehličku na patře, za předpokladu 
dodržování návodu k použití.   
4.1.15 Využívat počítačovou klubovnu – za předpokladu dodržování provozního řádu 
počítačové klubovny.   
4.1.16 Po dohodě s vychovatelem mohou mít žáci na určených místech ložnice vlastní 
výzdobu. 4.1.17 Požádat kterýkoliv den o udělení vycházky svého vychovatele.   
4.1.18 Být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v domova mládeže.   
4.1.19 Na informace a poradenskou činnost v záležitostech týkajících se vzdělávání.   
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4.2 Ubytovaný žák a student je povinen:   
  
4.2.1 Dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže, řídit se pokyny 
pedagogických a ostatních pracovníků domova mládeže, zachovávat pravidla společného 
soužití, respektovat práva spolubydlících, odpovědně se připravovat na vyučování, plnit 
svěřené úkoly včas a svědomitě.   
4.2.2 Dodržovat zásady slušného chování.   
4.2.3 Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví a zdraví spolubydlících, 
dodržovat pravidla protipožární ochrany, znát pravidla evakuačního plánu.   
4.2.4 Udržovat pořádek a čistotu svých věcí, pokoje, sociálního zařízení, společných 
prostor a místností, podílet se na denním a generálním úklidu pokoje (obvykle ve 
čtvrtek), provést úklid ve svých osobních věcech a požádat vychovatele o kontrolu 
včetně skříní a úložných prostorů válend, v daných termínech si vyměňovat ložní prádlo.   
4.2.5 V rámci veřejně prospěšné činnosti přispívat k udržování pořádku ve spol.  
prostorách a při údržbě okolí domova mládeže.   
4.2.6 Uvolnit pokoj (odstěhovat si veškeré své osobní věci) v případě, že jeho místo bude 
využito pro doplňkovou činnost.   
4.2.7 Dodržovat dobu výdeje stravy, chovat se ukázněně ve školní jídelně, nevynášet 
nádobí a příbory z jídelny, nepohazovat zbytky jídel okolo budovy domova mládeže a ve 
společných prostorách, k ukládání odpadu slouží odpadkové koše na pokojích.   
4.2.8 Při odchodu z domova mládeže si vyžádat povolení od vychovatele a dodržovat 
dobu návratu, vyjma osobního volna.   
4.2.9 Ohlásit vychovateli (případně v recepci) odchod k lékaři, mimořádný odjezd domů 
v průběhu týdne a jiné podstatné skutečnosti týkající se jeho pobytu (delší nepřítomnost 
apod.)   
4. 2.10 Vyvarovat se podvodů, krádeží, návykových látek, sexuálního jednání, neetického 
chování.   
4. 2.11 Řádně docházet do domova mládeže, účastnit se školního vzdělávacího programu 
domova mládeže, zejména výchovných schůzek skupiny, týdenního úklidu apod. a 
dobrovolně též zájmových aktivit.   
4. 2.12 Informovat pracovníky domova mládeže o důležitých okolnostech týkajících se 
jeho zdravotního stavu a podmínek pobytu.   
4. 2. 13 V případě ztráty osobních věcí z míst k tomu určených, toto okamžitě hlásit 
vychovateli.   
4. 2. 14 Na začátku ubytování převzít klíč od pokoje, při ukončení pobytu vrátit klíč 
vychovateli. Zamykání je povoleno pouze tehdy, není-li na pokoji přítomen žádný žák, 
při odchodu z pokoje je poslední povinen zamknout.   
4. 2. 15 Nerušit klid a soukromí spolubydlících v době studijního a nočního klidu (musí-li 
žák studovat po večerce, může požádat vychovatele v noční službě o určení místa pro 
studium).   
4. 2.16 Nepřítomnost na domově mládeže je třeba telefonicky omlouvat (tel. 381 500 
053, 381 500 054,381 500 052, 381 500 050) nebo na e-mail příslušného vychovatele, 
viz webové stránky školy.   
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5  
Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků  

  
5.1 Práva zákonných zástupců žáků:   
  
5.1.1 Být informován pedagogickými pracovníky domova mládeže o záležitostech 
týkajících se výchovy a vzdělávání žáka.   
5.1.2 Účastnit se projednávání závažných otázek týkajících se chování, výchovy a 
vzdělávání žáka, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných 
záležitostí žáka.   
5.1.3 Po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové 
podmínky pobytu v domově mládeže, nikoliv však nad rámec tohoto vnitřního řádu.   
  
  
5.2 Povinnosti zákonných zástupců žáků:   
  
5.2.1 Zajistit, aby žák docházel řádně do domova mládeže.   
5.2.2 Na vyzvání ředitele domova mládeže se osobně zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se výchovy žáka.   
5.2.3 Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy.   
5.2.4 Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově mládeže (odjezd v týdnu, 
odklad obvyklého příjezdu apod.) bez prodlení, pokud žák nenastoupí do domova 
mládeže a není omluven, nenese domov mládeže za žáka právní odpovědnost.   
5.2.5 Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do domova mládeže, tj. 
změny bydliště, doručovací adresy, tel. čísla apod., a další údaje podstatné pro průběh 
výchovy (např. ukončení ubytování) nebo pro bezpečnost (např. změna pravidelného 
příjezdu do domova mládeže).   
5.2.6 Podat žádost o ukončení ubytování písemně vedoucí vychovatelce domova  
mládeže.   
5.2.7 V případě náhlého onemocnění zajistit odvoz žáka domů.   
5.2.8 Zajistit včasnou úhradu poplatků za stravu a ubytování.   
5.2.9 Uhradit všechny škody, které úmyslně či z nedbalosti způsobí na majetku domova 
mládeže ubytovaný žák.   
Povinnosti uvedené pod body 5.2.3. až 5.2.6. plní samostatně též zletilí žáci.   
  
V rámci školního vzdělávacího programu domova mládeže a minimálního programu 
prevence rizikového chování Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor jsou 
žákům a jejich rodičům poskytovány poradenské služby školního metodika prevence 
rizikového chování.   
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6  
Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a hygieny v domově 

mládeže  
  
6.1 Žákům není dovoleno:   
6.1.1 Užívat, vnášet, přechovávat, přicházet pod vlivem alkoholu a jiných látek, 
distribuovat návykové látky vč. jejich obalů (tj. zejména cigarety, elektronické cigarety, 
alkoholické nápoje, drogy a jiné škodlivé látky), hrát hazardní hry, vnášet zbraně, 
pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Při důvodném 
podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí domov mládeže 
opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i 
orgán sociálně právní ochrany, školu, popř. Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí 
domov mládeže lékařskou pomoc. Nemůže-li domov mládeže zajistit dostatečný dohled 
nad zdravotním stavem žáka, tak požádá rodiče o umístění žáka mimo domov mládeže.  
6.1.2 Vyklánění se z oken, vylézání z nich, pokřikování na kolemjdoucí, vyhazování 
odpadků z oken.   
6.1.3 Kouření ve všech prostorách domova mládeže, před hlavním vchodem, před 
vchodem do tělocvičny a jídelny.   
6.1.4 Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné 
jednání snižující lidskou důstojnost (např. formou kyberšikany) a poškozující zdraví, 
rozšiřovat pornografii a podílet se na jiné nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy 
tolerovat vůči jiným i vůči vlastní osobě.   
6.1.5 Na domově mládeže není povolena činnost politických stran ani politických hnutí a 
jejich propagace.   
6.1.6 Na domově mládeže není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem 
vzdělávání, reklama na prodej výrobků ohrožující zdraví, psychický a morální vývoj žáků 
a studentů.   
6.1.7 Koupání ve volné přírodě bez pedagogického dozoru a v zimě bruslení a vstup na 
zamrzlé vodní plochy.   
6.1.8 Praní a žehlení prádla na ložnicích.   
6.1.9 Manipulovat s otevřeným ohněm (včetně zapalování svíček, vonných tyčinek, 
aromatických a solných lamp apod.).   
6.1.10 Umožňovat ubytování jiným (cizím neubytovaným) osobám.    
6.1.11 Vnášet do budovy domova mládeže cenné věci, šperky a vyšší částky peněz, které 
převyšují částku 200,- Kč. Pokud je nutno vyšší částku přinést do budovy domova mládeže je 
nutné tuto částku uložit u vychovatele skupiny, nebo u vychovatele majícího službu.   
6.1.12 Není povoleno v budově domova mládeže podnikat.   
6.1.13 Z bezpečnostních důvodů není povoleno používání teplometů, rychlovařičů, 
varných konvic, přímotopů, toustovačů apod. na pokojích. Výjimku tvoří registrované 
spotřebiče a jejich příslušenství (holicí strojky, vysoušeče vlasů, prodlužovací kabely, 
budíky, nabíječky na mobil aj.). Tyto spotřebiče musí mít platnou revizi dle platné normy 
a s jejich používáním musí souhlasit vedoucí vychovatelka. Pokud se majitelé těchto 
spotřebičů vyhnou revizi, nesmí tyto spotřebiče v domově mládeže používat (viz vnitřní 
předpis – Směrnice pro užívání vlastních elektrických spotřebičů). Doklad o souhlasu a 
revizi elektrospotřebiče je součástí dokumentace.   
6.1.14 Chovat nebo přechovávat zvířata na pokoji ani v jiných prostorách domova 
mládeže.   
6.1.15 Domov mládeže nenese odpovědnost za mobilní telefony ubytovaných žáků a 
studentů.   
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6.2 Při péči o svěřený majetek je žák a student povinen:   
  
6.2.1 Žák a student je povinen okamžitě hlásit závady zjištěné na vnitřním zařízení 
domova mládeže, šetřit majetek domova mládeže, šetřit vodou, elektřinou, neprovádět 
žádné zásahy či neodborné opravy v elektrické instalaci, na telefonním, ústředním a 
rozhlasovém zařízení, svévolně poškozovat zařízení a majetek domova mládeže.   
6.2.2 Udržovat v pořádku vývěsky únikových cest, bezpečnostního značení a značek 
únikových východů.   
6.2.3 Inventář a zařízení domova mládeže, které bylo dáno do užívání ubytovaným 
žákům a studentům a je svévolně poškozováno nebo zničeno, je ubytovaný žák nebo 
student povinen uvést do původního stavu nebo uhradit sám či prostřednictvím 
zákonných zástupců. Žáci jsou povinni být nápomocni zjištění konkrétního viníka, který 
škodu způsobil.   
6.2.4 Při opuštění pokoje před víkendem musí být vždy všechny elektrické spotřebiče 
vypnuty a vytaženy ze zásuvky.   
6.2.5 V případě ztráty klíče od pokoje zaplatit cenu odpovídající faktuře za nový klíč.   
  
6.3 Dále je ubytovaný žák a student povinen plnit a dodržovat tyto základní 
zdravotní požadavky:   
  
6.3.1 Denně provádět osobní hygienu, sprchovat se, pravidelně si měnit osobní prádlo, 
převlékat se do nočního prádla, dbát o zdraví, přezouvat se.   
6.3.2 Na ložnici řádně a pravidelně větrat, udržovat pořádek a hygienu.   
6.3.3 Informovat vychovatele o změně, zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, 
které mají vliv na změnu zdravotního stavu, hlásit odchod a příchod od lékaře.   
6.3.4 Vlastní šaty a osobní prádlo ukládat do skříně, používat ložní prádlo, lůžkoviny 
ukládat do válend, nebo peřiňáků, obuv do spodní části skříně, dbát na osobní úpravu.  
6.3.5 Hlásit každé onemocnění nebo úraz vychovateli skupiny (hlavní službě, 
recepčnímu), vychovatel je povinen ihned podat zprávu rodičům a zajistit ošetření v 
případě poranění. V případě onemocnění žáka v domově mládeže je povinen zákonný 
zástupce zajistit přesun do místa bydliště. Výjimečně může vychovatel povolit pobyt v 
DM – nejdéle však na jeden den (např. při migrénách), vždy musí informovat rodiče o 
této skutečnosti. Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM bez 
prodlení. Do DM přijíždí úplně zdráv.   
6.3.6 V zájmu preventivní péče o zdraví je třeba, aby se žáci a studenti oblékali podle 
počasí a zvolili odpovídající obuv.   
 
6.4   
Žák ukládá vlastní potraviny podléhající zkáze v lednicích a trvanlivé potraviny (např. 
pečivo) na vyhrazeném místě v pokoji. V lednicích a skříních lze ponechat přes víkend 
nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a neotevřených obalech 
(ostatní bude likvidováno bez náhrady). Není dovoleno ukládat potraviny a nápoje na 
okenních parapetech.   
 
 6.5   
Ke konzumaci jídla je v domově mládeže vyhrazena kuchyňka nebo jídelna. Je zakázáno 
odnášet kuchyňské nádobí a náčiní z kuchyňky nebo z jídelny.   
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7  
Pravidla vzájemných vztahů ubytovaných žáků/studentů a jejich 

zákonných zástupců a rodičů se zaměstnanci školy 
7.1 
Žáci/studenti, jejich zákonní zástupci a rodiče a zaměstnanci školy dodržují ve 
vzájemných vztazích zásady společenského chování; žáci, jejich zákonní zástupci a 
rodiče se na pedagogické pracovníky a zaměstnance školy obracejí takovým způsobem a 
v takovou dobu, aby tím nenarušili výchovně vzdělávací práci 
 
7.2 
Pedagogičtí pracovníci domova mládeže, popřípadě i další pracovníci školy, vydávají 
ubytovaným žákům/studentům a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, 
které souvisejí s dodržováním platných právních norem a tohoto vnitřního řádu, s 
prováděním výchovně vzdělávací práce a s prováděním nutných organizačních opatření  
 
7.3 
Údaje poskytnuté ubytovanými žáky/studenty a jejich zákonnými zástupci do školní 
matriky domova mládeže (evidence ubytovaných žáků/studentů) jsou považovány za 
důvěrné 
 
7.4 
Ubytovaným žákům/studentům sdělí informace o průběhu ubytování v domově mládeže 
zaměstnanci školy na požádání; zákonným zástupcům nezletilých ubytovaných žáků a 
rodičům zletilých ubytovaných žáků/studentů sdělí informace o průběhu ubytování v 
domově mládeže zaměstnanci školy domova mládeže v době schůzek pořádaných za 
tímto účelem 
 
7.5 
Další jednání ubytovaných žáků/studentů, jejich zákonných zástupců a rodičů se 
zaměstnanci školy domova mládeže jsou možná po vzájemné dohodě během celého 
školního roku 
 

8  
Výchovná opatření  

8.1  
Za vzorné chování, plnění povinností a aktivitu, za statečný čin nebo za mimořádné 
zásluhy ve prospěch kolektivu, za reprezentaci domova mládeže může být žákovi nebo 
studentovi udělena pochvala nebo jiné ocenění: 

 ústní pochvala vychovatele před výchovnou skupinou  
 věcná odměna  

  
8.2  
Pokud žák nebo student porušuje Vnitřní řád domova mládeže, udělí se mu podle 
závažnosti provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 ods.1 zákona č. 
561/2004 Sb.  
  
• podmíněné vyloučení žáka nebo studenta z DM se zkušební lhůtou nejdéle na dobu 

jednoho roku  
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• vyloučení žáka nebo studenta  
 

Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k 
ubytování v příštím roce.  
Udělení výchovného opatření se sděluje zákonným zástupcům žáků písemně.  
 

9 

Režim dne  
  

5:30 –8:00 hodin - individuální budíček, osobní hygiena, snídaně, úklidy, odchod 
do školy, odborný výcvik, k lékaři  
  
ODPOLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ (MIMO STŘEDU)  
do 17:30 hodin osobní volno, zájmová a sportovní činnost  
17:30 –18.30 večeře  
18:30 kontrola přítomnosti studentů na domově mládeže 
nástup skupiny, nahlašování vycházek 18:30 –20:00 
studijní klid, individuální využití  
19:00 –20:00 zájmová činnost  
  
ODPOLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ VE STŘEDU  
do 16:30 hodin osobní volno, zájmová a sportovní činnost  
16:30 –17:30 večeře  
17: 30 kontrola přítomnosti studentů na domově mládeže, nahlašování vycházek  
18:30 –20:00 studijní klid, individuální využití,   
  
VEČERNÍ ČINNOST  
20:00 –21:30 osobní volno, zájmová činnost, tělocvična  
21:30 –22:00 osobní hygiena, příprava na večerku  
22:00 večerka  
  
DALŠÍ POKYNY K REŽIMU DNE  
14:30 –18:30 ve čtvrtek generální úklid  
do 15:00 hodin odjezd domů (každý student musí opustit domov mládeže) do 
15:00 hodin odjezd domů v pátek nebo v den před volnem  
17:00 –21:00 příjezd na domov mládeže v neděli nebo poslední den volna  
  
Osobní volno: Osobní volno končí: Po, Út, Čt v17:30 hodin, St v16:30 hodin.  
V tuto dobu musí být na DM všichni žáci, kteří nemají povolené vycházky.  
  
Vycházky: Pro žáky do 18 let - do 21:00 hodin  
Pro žáky nad 18 let - do 21:30 hodin  
Studenti VOŠ a nástavbového studia po domluvě s vychovatelem do 24 hodin.  
   
Denní vycházky uděluje skupinový vychovatel na základě žádosti žáka. V případě jeho 
nepřítomnosti uděluje vycházky vychovatel v hlavní službě. O chování na vycházkách jsou 
žáci poučeni na začátku a v pololetí školního roku (viz příloha - Poučení nezletilých žáků o 
rizicích a chování se na vycházkách v době pobytu v domově mládeže)  
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Obecně je může vychovatel povolit každý den, jestliže se žák nedopustil přestupku proti 
Vnitřnímu řádu domova mládeže, respektuje režim dne a má dobré studijní výsledky. 
Pokud žák nesplňuje dané podmínky, je možné po dohodě s rodiči neudělit vycházku.  
Pro každé jednotlivé prodloužení vycházky je třeba souhlas zákonného zástupce. 
Prodloužené vycházky jsou určeny k návštěvě sportovních, kulturních a společenských 
akcí.  
  
V době individuální vycházky žáka, v době jeho osobního volna a při cestě do školy a ze 
školy nenese vychovatel za žáka právní odpovědnost, pouze sleduje dodržování doby 
příchodu.  
  
Při neočekávaném zdržení na vycházce je třeba neprodleně telefonicky uvědomit službu 
konajícího vychovatele nebo pracovníka na recepci.  
  

III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  
1. Znalost vnitřního řádu domova mládeže je povinností každého ubytovaného žáka a 

studenta, ubytovaný žák a student je povinen důkladně se s ním seznámit a během 
pobytu na domově mládeže se jím důsledně řídit.  

2. Žák stvrzuje svým podpisem seznámení se s ustanovením vnitřního řádu domova na 
začátku a v pololetí školního roku.  

3. Tento řád může být podle potřeby doplněn nebo upraven.  
4. Nedílnou součástí Vnitřního řádu domova mládeže jsou přílohy:  
. Ubytovací řád pro žáky, kteří jsou z vážných důvodů ubytováni i v době mimo provoz 
domova mládeže  
. Osnova školení BOZP pro žáky  
. Směrnice pro používání vlastních elektrických spotřebičů  
. Poučení nezletilých žáků o rizicích a chování se na vycházkách v době pobytu v domově 
mládeže  
. Postup při řešení přestupků  
. Sankční řád  
. Charakteristika rizik ohrožující zdraví žáků a opatření k jejich odstranění nebo 
zmírnění 
 . Požární řád  
. Provozní řády  
. Obecné zásady BOZP a požární ochrany  
. Krizový plán pro případ mimořádných událostí  
. Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže 5. 
Vnitřní řád je součástí ŠVP.  
  
Tímto se ruší vnitřní řád domova mládeže ze dne 12.10 2018                                                                                
  
Nabývá účinnosti a platnosti od 1.1. 2023                                                                                

Ing. Marcel Gause ředitel 
SPŠ Tábor  


