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I.   Základní ustanovení 

 
Vnitřní řád domova mládeže vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.108/2005 Sb. a zákona č.561/2004 Sb. 

 

Domov mládeže při  Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 poskytuje 

žákům a studentům  středních škol a vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost 

navazující na výchovně vzdělávací činnost škol, zajišťuje stravování, pomoc při rozvíjení zájmové 

činnosti a vytváří podmínky pro jejich přípravu na vyučování. 

 

Na ubytování v domově mládeže ( dále jen DM ) nemá žák nebo student právní nárok.  O přijetí žáka 

do DM rozhoduje ředitel školy a DM na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého 

žáka, zletilým žákem nebo studentem. Při umísťování žáka nebo studenta do DM přihlíží ředitel školy 

a DM: 

 

a/    ke vzdálenosti místa bydliště 

b/    k dopravní obslužnosti z místa bydliště 

c/    ke zdravotnímu stavu 

d/    k sociálním poměrům 

 

Umístění do DM platí pro bezprostředně následující školní rok. 

 

Během školního roku ukončí ředitel školy a DM žákovi umístění v DM pokud: 

 

a/    o to požádá písemně zákonný zástupce žáka či zletilý žák nebo student 

b/    zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování  

       ve stanoveném termínu 

c/    žák nebo student přerušil studium 

d/    žák nebo student hrubě porušil vnitřní řád DM (viz. výchovná opatření ) 

 

Podmínkou pro ubytování v DM je zřízení účtu u peněžního ústavu a provádění úhrady trvalým 

příkazem vždy do 20. dne předchozího měsíce. 

 

 

Domov mládeže je školským zařízením  v době, kdy jsou v DM ubytováni žáci a studenti – tedy 

během školního týdne. O víkendech,  svátcích a o prázdninách mohou být v souladu se zřizovací 

listinou  v objektu DM poskytovány ubytovací služby pro cizí subjekty. 
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II.    Práva a povinnosti ubytovaných 

 
1.        Ubytovaný žák a student v DM má práva, která pomáhají rozvíjet jeho osobnost         

           a uspokojovat základní potřeby: 
 

     a/     využívá svého práva vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života 

             v DM, obracet se se svými podněty, připomínkami a stížnostmi na vychovatele,  

             vedoucí DM nebo ředitele školy a DM 

      

     b/     má právo se aktivně podílet na životě v DM   

 

     c/     dále se zúčastňovat a podílet se na organizaci zájmové činnosti,  

             společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo doporučovaných 

             domovem mládeže podle svých zájmů a schopností  

 

     d/     využívat volného času k rozvoji osobnosti 

 

     e/     používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení DM určené 

             žákům v případě, že je používá k daným účelům, udržuje je v pořádku  

             a neomezuje ostatní v jejich právech 

 

     f/     požadovat pravidelnou výměnu ložního prádla  ( 1x za 2-3 týdny ) 

 

     g/     odjíždět domů i jinam během týdne s písemným souhlasem rodičů  

             a nahlášením vychovateli 

 

     h/     požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení mimořádné vycházky příslušného 

             vychovatele - rozhodnutí je v jeho kompetenci 

      

     i/     žádat o pomoc vychovatele při řešení osobních nebo studijních problémů 

 

     j/     požádat ze studijních důvodů o prodloužení večerky – max. do 23,00 hod.,  

            rozhodnutí je v kompetenci vychovatele 

 

     k/     uložit cenné věci a vyšší částky peněz u vychovatele - jinak DM nenese  

             zodpovědnost za případnou ztrátu 

 

     l/      celodenně se stravovat v odpovídající kvalitě ( dle platných předpisů ) 
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2.         Ubytovaný žák respektuje pravidla a zásady, která jsou nezbytná  z hlediska 

         pedagogického, ochrany práv a svobod ostatních, bezpečnosti, zdraví 

            a hospodárného provozu DM: 

 
            a/     dodržuje vnitřní řád DM a řídí se pokyny pracovníků DM, ke všem  

                    zaměstnancům je slušný a zdvořilý 

 

            b/     zachovává pravidla společenského  soužití, respektuje práva spolubydlících, 

                    je tolerantní k názorům druhých, dodržuje zásady slušného a ohleduplného 

                    chování 

 

            c/     svědomitě se připravuje na vyučování, úkoly plní odpovědně a včas, usiluje  

                    o rozvoj své osobnosti sebevzděláváním 

 

            d/     dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržuje protipožární předpisy 

 

            e/    dodržuje základní pravidla hygieny, dbá o sebe, udržuje čistotu a pořádek ve svých 

                   osobních věcech, na pokoji i ve společných prostorách a v nejbližším okolí DM 

 

            f/     denně uklízí pokoj, zastýlá lůžkoviny do úložných prostor nebo dle pokynů  

                    vychovatele, jednou týdně ( zpravidla ve čtvrtek ) provádí velký úklid - vytírání,  

                    vysávání, utírání prachu, úklid osobních věcí aj., vč. úklidu lednice – každý týden 

                    provádí kontrolu uložených potravin, dle pokynů vychovatele lednici vymývá   

                                                                    

            g/     používá pouze schválené elektrické spotřebiče na základě dohody s vedením DM 

                    a po provedení kontroly spotřebičů revizním technikem 

 

            h/     v prostorách ubytování se přezouvá a chodí přiměřeně a čistě oblečen 

 

            i/      v případě onemocnění doma jsou zákonní zástupci žáka ( popř. studenti)  

                    povinni informovat vychovatele nebo vedoucí DM o důvodu nepřítomnosti 

                    ( nejpozději do 24 hodin) 

 

            j/     v případě onemocnění v DM žák odjíždí  co nejdříve domů 

                    ( důvodem je zabránění šíření přenosu nemocí ) 

 

            k/     přijímá své návštěvy pouze se souhlasem vychovatele a to na vyhrazených  

                    místech, návštěvy na pokojích nejsou povoleny 

 

            l/     při příjezdu od rodičů, příchodu z vycházky aj. se neprodleně hlásí skupinovému 

                    vychovateli 

 

            m/    při odchodu z pokoje uzamyká dveře, jinak nelze hradit škody vzniklé odcizením 

                    (cenné věci a vyšší částky peněz lze uložit u vychovatele ) 

 

            n/    zničí-li ubytovaný žák nebo student vybavení DM, uhradí vzniklou škodu 

                   - v případě společného zničení majetku se podílí na úhradě škody 

 

            o)    podílí se na úklidu společných prostor v rámci vých. skupiny ( úklid kuchyňky, studovny, 

                   vysávání chodby a klubovny) 

 

            p/    šetří elekr. proudem, neplýtvá zbytečně vodou, v rámci možností třídí odpad 
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3.       Ubytovaný žák nebo student je odpovědný  vůči DM tím, že neprodleně  

           oznamuje vychovateli všechny mimořádné okolnosti  a události: 

 
           a/     odchod z DM a příchod do DM mimo osobní volno stanovené v režimu dne 

 

           b/     odchod k lékaři, příchod zpět a výsledek návštěvy lékaře 

 

           c/      zdravotní potíže a poranění 

 

           d/      zjištění poškození majetku, ztrátu věcí a peněz 

 

           e/      změny osobních údajů ( bydliště, telefonní spojení aj.) 

 

 

4.        Žákům a studentům je zakázáno: 

            
           a/     kouření ve všech prostorách DM a v celém areálu školy a DM vč. vodních dýmek 

 

           b/     konzumování a přechovávání alkoholických nápojů, drog a omamných a zdraví 

                   škodlivých látek 

 

           c/     přechovávání a používání všech typů střelných, sečných a bodných zbraní, zdraví   

                   škodlivých látek a chemikálií, výbušnin, zábavné pyrotechniky a ostatních životu  

                   nebezpečných předmětů                    

 

           d/     hraní hazardních her 

 

           e/     svévolné přemísťování, vynášení, poškozování a znečišťování inventáře  

                   a zařízení DM vč. lepení plakátů na stěny pokoje 

 

           f/      přechovávání zvířat v prostorách DM 

 

           g/     vstupování na balkony, sedání v oknech, vyklánění  se,  pokřikování  a vyhazování 

                   jakýchkoliv předmětů či vylévání tekutin z oken 

 

           h/     rušení nočního klidu 

  

           i/      používání nepovolených elektrospotřebičů na pokoji - vlastní TV, varné konvice, vařiče  

                   topinkovače, mixéry a také herní konzole 

 

           j/      manipulace s vedením elektrického proudu , rozvodem vody aj. 

 

           k/     ukládání a uchovávání jízdních kol, koloběžek, lyží a jiného sportovního vybavení      

                   v celém objektu DM 

 

           l/      uchovávání drahých předmětů a větších částek peněz v objektu DM 

 

           m/     používání otevřeného ohně na pokojích, v objektu i celém areálu školy a DM 

                    ( svíčky, vonné tyčinky, cigarety,…) 

 

           n/      zamykání se na pokoji 

 

           o/      ukládání  jakýchkoliv potravin a nápojů na vnějších parapetech oken 
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III.      Režim dne 

 

 
  6,00  -    7,00         budíček, osobní hygiena, úklid pokojů 

 

  6,30  -    7,45         snídaně 

 

  8,00  -  14,00         škola 

 

14,00  -  19,00         osobní volno, zájmová činnost a odpolední sezení nebo výchovná činnost 

                                dle potřeby vychovatelů 

 

19,00  -  21,00         studijní doba 

                                1x týdně nebo dle potřeby skupinové sezení 

 

21,00  -  21,30         osobní volno 

 

21,30  -  22,00         příprava na večerku, osobní hygiena ( sprchování!), použití kuchyňky 

 

22,00  -    6,00         přísný noční klid 

 

Příjezdy na DM v neděli  - od 18,00 hod. nejpozději do 21,30 hod. Pozdější příjezdy jsou 

povoleny pouze se souhlasem vedoucí DM. 

Odjezdy v pátek z DM – do 13 hod. 

K případnému uložení zavazadel slouží určená místnost pod uzamčením u recepce  

( na požádání služby). 

 

 

IV.      Vycházky 

 
Vycházky jsou povoleny denně do 19,00 hod. při dodržení časového režimu dne a nahlášení odchodu 

a příchodu do DM ( nebo dle pokynů vychovatele). 

 

Vycházkový den je středa s tímto časovým režimem: 

 

1. ročník                    do 20,00 hod. 

 

2. ročník                    do 21,00 hod. 

 

3. ročník (a vyšší)     do 21,30 hod. 

 

Studenti VOŠ            do 23,00 hod. 

 

Výjimky do 23,00  hod. u středoškoláků  povoluje skupinový  vychovatel,  od 23,00 hod. vedoucí DM 

-  na žádost rodičů nebo plnoletého žáka. 

 

V době vycházek, mimořádných vycházek, volnočasových aktivit mimo DM, v době osobního 

volna a večeře ( opustí-li žák DM) , přebírají odpovědnost za žáka rodiče.  
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V.      Odměny a výchovná opatření 
 

  
Ubytovaný žák nebo student má právo, aby jeho aktivní přístup k životu v DM  byl oceněn, naopak 

vychovatel (nebo vedení DM) má povinnost vyvozovat důsledky vůči žákovi a studentovi, který řád 

DM nedodržuje.  

 

Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo mimořádné 

zásluhy ve prospěch kolektivu může být odměnou: 

 

a/    pochvala vychovatele 

b/    pochvala ředitele školy a DM 

c/    prodloužená vycházka 

d/    bezplatná nebo částečně hrazená účast na kulturní nebo sportovní akci 

e/    věcný dar 

 

Pokud žák poruší vnitřní řád DM, udělí se mu podle závažnosti provinění a četnosti přestupků některé 

z těchto opatření: 

 

a/    napomenutí vychovatele 

b/    důtka udělená ředitelem školy a DM 

c/    podmínečné vyloučení z ubytování v DM se zkušební lhůtou 

d/    vyloučení z ubytování v DM 

 

Výchovná opatření b/, c/, d/ se oznamují písemně zákonným zástupcům ubytovaných žáků nebo 

zletilým studentům. U výchovného opatření c/ se porušení VŘ řeší ve správním řízení za účasti žáka 

(studenta), zákonných zástupců, vychovatele, ved. DM a ředitele školy či vých. poradce nebo 

preventisty. 

 

Mezi vážná provinění proti řádu DM patří zejména:  

 

a/    fyzický a psychický útlak spolubydlících ( šikanování)  

b/    odcizení osobních věcí a majetku spolubydlících, majetku DM 

c/    svévolné poškozování zařízení DM 

d/    užívání a přechovávání alkoholu, drog a omamných a zdraví škodlivých látek    

e/    hraní hazardních her v DM 

f/     přechovávání zbraní a životu nebezpečných předmětů v DM 

 

Výše uvedená porušení řádu DM mohou být důvodem k okamžitému ukončení ubytování v DM. 

 

 

Žáci a studenti starší 18 let mají po požití alkohol.nápojů či jiných omamných a zdraví 

škodlivých látek zákaz vstupu do DM. Pokud do DM vstoupí ( či alkohol aj. požijí 

v prostorách školy a DM ), bude pro potřeby zjištění přítomnosti alkoholu aj. přivolána 

Policie ČR. 

 

Pokud bude podezření na požití alkohol.nápojů či jiných omamných a zdraví škodlivých látek 

u žáka mladšího 18 let, bude vždy přivolána Policie ČR, popř. RZS a zároveň budou o 

problému informováni zákonní zástupci, popř. OSPOD. 
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VI.       Závěrečná ustanovení 

 
Tento vnitřní řád DM vstupuje v platnost dnem 1.1. 2019 a ruší se jím vnitřní řád  ze dne 1.9.2015. 

 

Je závazný pro všechny ubytované žáky a studenty, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky 

DM. 

 

S vnitřním řádem  jsou seznámeni všichni žáci a studenti při zahájení ubytování v DM. 

 

Vnitřní řád je volně přístupný na nástěnkách v DM a je k dispozici u kteréhokoliv výchovného 

pracovníka DM. Zveřejněný je i na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Jablonec nad Nisou  

dne 1.1.2019 

 

  

 

 

Mgr. Iveta Soprová                                                               Mgr. Martin Kubáč 

vedoucí DM                                                                          ředitel školy a DM 


