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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 
 
 
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ :  
 
Vnitřní řád domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky, pedagogické 
pracovníky, a ostatní zaměstnance školy. 
Domov mládeže  Hustopeče ( dále jen DM), je školské výchovné a ubytovací zařízení, 
poskytující žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, 
stravování a výchovně vzdělávací činnost navazující na vzdělávání a výchovu ve  
středních  a vyšších odborných školách. 
Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb.,                        
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, 
její novelou č. 436/2010 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním a vyšším odborném a jiném  vzdělávání  ( školský zákon) v platném znění. 
Zřizovatelem DM je Jihomoravský kraj. 
DM poskytuje ubytování, stravování a služby na Střední odborné škole a středním 
odborném učilišti Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 136/1.                  
DM je součástí školy. 
 
 
 

 
DOMOV MLÁDEŽE ŽÁKŮM POSKYTUJE: 

 
1. Ubytování  
2. Vhodné podmínky pro docházku do školy a na pracoviště  
3. Výhodné podmínky pro samostatné studium i uspokojování osobních zájmů                 

a potřeb v oblasti osobních zájmů a potřeb v oblasti využití volného času  
4. Výchova a vzdělávání mimo vyučování 
5. Stravování 
 
Provoz DM se řídí rozpisem Denního režimu, který je přílohou tohoto vnitřního řádu.  
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Ubytování  
        DM je v provozu ve dnech školního vyučování, o výjimkách jsou žáci 
informováni. 
 
- Přihlášku na školní rok podávají zákonní zástupci nezletilých žáků ( dále též 

rodiče) a žáci plnoletí na adresu ředitelství školy do 30.6., a to vždy na jeden 
školní rok. Přihlášku žáci obdrží na DM nebo sekretariátu školy, kde ji vyplněnou 
mohou také odevzdat.  Pokoje na DM odpovídají I. kategorii. Ubytování v DM není 
nárokové a o umístění žáka rozhoduje výhradně ředitel školy. 

 
- Žákovi může být v průběhu škol. roku ukončeno ubytování, pokud o to písemně 

požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, nebo není-li opakovaně v daném 
termínu uhrazena úplata za ubytování (po dobu tří měsíců), nebo žák přestal být 
žákem školy nebo byl vyloučen z DM, po době nabytí právní moci rozhodnutí                 
o vyloučení.  

 
- Příjezd na DM je v pondělí od 6.00 hod a odjezd v pátek do 15.00 hod. Příjezdy             

a odjezdy do místa bydliště jsou v průkazu žáka podepsány zákonným zástupcem. 
Odjezd z DM v jiný den než pátek je povolen jen na základě písemného 
(telefonického) sdělení zákonných zástupců 

 
- Plnoletí žáci, kteří nemají možnost přijet z domova včas na vyučování v nástupním 

dnu  –  to je pondělí ráno, se mohou po dohodě s vedením školy ubytovat na DM 
v neděli odpoledne. Přiměřeně k tomu bude žákovi navýšena částka za ubytování 

 
- Vstup cizích osob do ubytovacích prostor DM je zakázán, výjimky povoluje 

vychovatel. Rodiče a příbuzní žáků mají přístup do ubytovací části DM se 
souhlasem vychovatele. Žáci mohou přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách 
DM ( ve vestibulu školy a v klubovně DM). 

 
- Stanovená cena za ubytování se řídí platnou vyhláškou MŠMT č.463/2011 Sb., 

a vnitropodnikovou ekonomickou směrnicí.  Výši stanoví ředitel školy, podle 
kategorie a úrovně vybavení DM. Výše úplaty se nemění, i když student nebyl 
ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Ta se mění jen z důvodů 
organizace školního roku ve škole, úměrně k počtu ubytovacích dnů. 

 
-  Při skončení ubytování na DM je povinnost okamžitě uhradit veškeré 

pohledávky, nebo ve zvláštních případech dohodnout se s ředitelem školy na 
uznání závazku a na jeho úhradu. 

 
- Způsob úhrady ubytování :  převodním příkazem, složenkou, v hotovosti (oproti 

vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách na pokladně školy vždy 
předem. Vyúčtování je prováděno 1x ročně. 
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II. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
 
1.  Žáci ubytovaní v DM mají možnost využívat víceúčelové hřiště, tělocvičnu, 

posilovnu, stolní tenis, kulečník – vše je přímo v budově školy a lze je využívat 
denně v rámci organizovaného programu i zájmové aktivity a relaxace.  Dále 
žáci mohou využívat sportoviště ve městě, fotbalové hřiště, tenisové kurty, 
atletické dráhy, krytý a venkovní plavecký bazén, sportovní halu a DDM 
Pavučina.  

  
          Dále mají k dispozici prádelnu, kuchyňku, studovnu, počítačovou učebnu s 

připojením na internet, klubovnu. Mohou navštěvovat divadelní a filmová 
představení, koncerty, taneční, výstavy a další kulturní, společenské a sportovní 
akce se souhlasem vychovatele a zákonného zástupce.  

Pobyt venku, osobní nákupy si žáci mohou obstarat denně v odpoledních 
hodinách do 17.30 hod.  

2.   Příchod a odchod z DM je přístupný pouze hlavním vchodem z ulice Tábory do 
16,00 na čip. Od 16,00 je příchod pouze hlavním vchodem a odchod z DM 
pouze vchodem přes ubytovnu. 

3.   Volná vycházka: vycházkový den je středa : 

1. ročník- v době od 13.30 do 20.30 hod.  
2. ročník- v době od 13.30 do 21.00 hod.  
3. ročník- v době od 13.30 do 21.30 hod.  
v době od 13.30 do 22.00 hod. pro žáky starší l8 let, ti mohou o prodlouženou 
vycházku žádat častěji, pokud jejich chování je v souladu s řádem DM. 

 
 Délka vycházky je pevně stanovena, ale žák může kterýkoli den požádat 

vychovatele o delší vycházky. Je v kompetenci vychovatele povolit delší 
vycházku na základě individuálního hodnocení žáka. Přitom přihlíží ke studijním 
výsledkům, chování, pořádku, vystupování, plnění povinností, činnosti žáka na 
DM a dalším okolnostem.  

 
 

III. STRAVOVÁNÍ 
 

Podle vyhlášky č.210/2017 Sb. O školním stravování je pro ubytované žáky zajištěno 
stravování v rozsahu 5 jídel denně. Dopolední přesnídávka je žákům vydávána při 
snídani. Oběd lze vybírat z nabídky školní jídelny, podle individuální objednávky žáka. 
Doba vydávání stravy je dána režimem dne. Vynášení jídel a nádobí z jídelny je 
zakázáno. V případě znečištění stolu jídelny je žák povinen jej uklidit. Vstup do jídelny 
je povolen pouze ve vhodném a čistém oděvu. 
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Po dobu Mimořádných opatření dodržovat zvýšenou hygienu – mytí a  desinfekce 
rukou přímo v jídelně. 

Způsob úhrady stravování: převodním příkazem, složenkou, v hotovosti (oproti 
vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách na pokladně školy vždy předem. 
Vyúčtování je prováděno 1x ročně. 

Stanovení ceny za stravování se řídí podle vyhlášky č.210/2017 Sb.,                     
O školním stravování. Přihlášku ke stravování a veškeré informace jsou k dispozici na 
pokladně školy a internetových stránkách školy. 

 
 

IV. ZDRAVOTNÍ PÉČE A HYGIENICKÉ POŽADAVKY 
 
1. Prvotní lékařskou péči žákům poskytuje dětská lékařka MUDr.Kateřina Veselá , 

která má ordinaci v budově školy. 

  

2. V případě vzniku Mimořádného opatření v ochraně veřejného zdraví se DM řídí 
pokyny Ministerstva zdravotnictví. S těmito pokyny budou seznámeni žáci i 
rodiče. Pokud žák bude jevit známky infekční choroby, nebo COVIDU – 19, bude 
umístěn na izolaci, v co nejkratší době bude vyrozuměn zákonný zástupce který 
si žáka odveze. Plnoletý žák bude vyzván, aby kontaktoval svého lékaře a řídil 
se pokyny lékaře. DM v případě konkrétních mimořádných situací spojených 
s onemocněním COVID – 19 bude postupovat podle pokynů KHS a bude 
dodržovat všechna aktuální opatření vyhlášená KHS nebo MZd. 

3. Pokud žák onemocní je povinen tuto skutečnost oznámit vychovatelce a pokud 
nebude vykazovat příznaky infekční choroby a pokud to zdravotní stav dovolí 
ihned odjede k zákonným zástupcům. Zákonný zástupce bude o odjezdu žáka 
neprodleně informován vychovatelem.   

4. Onemocní-li žák doma, nebo je-li hospitalizován v nemocnici,  je zákonný 
zástupce nebo zletilý žák povinen tuto skutečnost  neprodleně oznámit 
vychovateli .  

5. Žák je při odchodu z DM k lékaři povinen si vyzvednout propustku                               
u vychovatele. 

6. V souvislosti s výskytem COVID – 19 je na DM každá koupelna vybavena  
desinfekčním prostředkem a papírovými utěrkami, desinfekce je také u vchodu 
do DM a desinfekcí se co nejčastěji čistí povrchy nábytku a dveří.  

Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání se provádí denně setřením a 
desinfekcí na vlhko všech podlah okenních parapetů, nábytku, krytů topných 
těles klik, umyvadel, záchodů a omyvatelných částí stěn záchodů, u koberců 
vyčištění vysavačem, vynášení odpadků musí být prováděno denně. Na  DM 
jsou k dispozici samostatné igelitové pytle na  odpad.  
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7. Praní, sušení a žehlení osobních věcí si mohou žáci provádět v prádelně DM, 
používat ji mohou denně od 13.30 do 21,00 v době osobního volna.  

8. Žák je povinen při nástupu na DM předložit Prohlášení o bezinfekčnosti 

      

 
 

V. PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 
 
1.   Používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM 

určeného žákům, být ubytován na pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i 
podle věku. Požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu prádla v určených 
termínech. Využívat schránku důvěry anonymní formou (dotazy, náměty, 
připomínky). 

2. Podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech akcí pořádaných 
DM a jeho žákovskou samosprávou.  

3. Zúčastňovat se kulturních a sportovních podniků ve městě po dohodě 
s vychovatelem.  

4. Podávat připomínky ke všem otázkám života DM řediteli, ZŘPV a VMV, 
vychovateli nebo žákovské samosprávě.  

5. Odjíždět na dny pracovního klidu domů. Odjíždět i jinam během týdne, ale u 
nezletilých žáků pouze s předběžným souhlasem zákonného zástupce.  

6.  Zúčastňovat se kulturních a sportovních podniků ve městě po dohodě 
s vychovatelem po povolení zákonným zástupcem.  

7.  Se souhlasem vychovatele používat dohodnuté vlastní elektrospotřebiče. 

8. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké 
problémy.  

9. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu 
onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a 
talentu).  

10. Na život a práci ve zdravém životním prostředí na odstraňování škodlivin 
z prostředí v rámci možnosti školského zařízení.  

11. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho 
duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, 
které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.  

12. Zakládat v rámci DM samosprávní orgány žáků, volit a být volen, pracovat v nich 
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je  
povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 

13. Zákonný zástupce má právo na informace o nezletilém, u zletilého žáka má toto 
právo rodič popř. jiná osoba, která má ke zletilému žáku vyživovací povinnost. 
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14.  

15. Zákonný zástupce žáka a zletilý žák má právo vyjadřovat se ke všem 
rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí ubytovaného žáka.  

16.  Požadovat v kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky příslušného vychovatele.  

17.  Žák má všechna práva vyplývající z ustanovení Úmluvy o právech dítěte.  

18. Zletilí žáci mohou pobývat na DM v dopoledních hodinách na pokoji bez dozoru 
vychovatele pokud  není  zahájeno vyučování na úseku teoretického nebo 
praktického vyučování. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti pobytu bez dozoru 
vychovatele. Nezletilí žáci mohou pobývat v dopoledních hodinách na DM pouze 
za dozoru vychovatele, který vykonává ranní službu. 

19. Zletilí žáci mohou požádat o výjimku v příjezdu na DM z pondělí na neděli 
v případech, kdy nemají jinou možnost dostavit se včas na výuku v pondělí ráno. 

 

VI. POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 
 
1. Dodržovat vnitřní řád DM, rozpis denního režimu a řídit se pokyny zaměstnanců 

DM.  

2. Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu samostudia.  

3. Dodržovat základní pravidla hygieny, ochrany zdraví, bezpečnosti, protipožární 
ochrany,  ekologie. V souvislosti s výskytem COVID – 19 budou žáci poučeni o 
dodržování hygienických pravidel v mimořádných situacích. Podílet se na 
zvýšených hygienických pravidlech při denním úklidu pokoje, udržovat osobní 
čistotu, udržovat pořádek užívaných společných prostor – studovna, klubovna, 
tělocvična, posilovna, kuchyňky , kde se bude dbát na zvýšené hygienické 
potřeby v době výskytu COVIDU–19 častějším úklidem a používáním 
desinfekčních prostředků. 

4. Ve všech prostorách DM se přezouvat a chodit vhodně upraven. Při vstupu do 
DM použít desinfekci na ruce. 

5. Šetřit zařízení DM, energií, vodou, okamžitě hlásit závady inventáře a zařízení 
DM vychovateli.  

6. Používat pouze schválené elektrické spotřebiče a přístroje. Žák je povinen 
předložit na používané elektrospotřebiče záruční list nebo revizní zprávu, kterou 
si sám hradí.  

7. Dodržovat zákaz neodborných zásahů do elektrické instalace, udržovat 
elektrické zařízení v bezpečném stavu, při odchodu z pokoje vypínat všechny 
elektrické spotřebiče, výhradně ovladačem, který je k tomu určený. Dodržovat 
zákaz odstraňování krytů a zábran spotřebičů,  
a elektrické spotřebiče používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určeny 
v souladu s provozní dokumentací. V době, kdy se nepoužívá, musí být odpojen 
od zdrojů energie.  
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8. Tepelné spotřebiče – vařiče, varné konvice, žehličky, mohou žáci používat 
pouze z vybavení DM a v prostorách k tomu určených (kuchyňky, místnosti pro 
praní, sušení a žehlení oděvů). Výjimkou jsou fény a kulmy, které mohou žáci 
používat pouze v koupelnách, na vykachlíkovaných místech. 

9. Potraviny podléhající zkáze ukládat do ledničky, ledničku vyklízet vždy v pátek 
před odjezdem, k ukládání potravin používat pouze vyhrazené prostory.  

10. Provádět třídění odpadů, hlavně plastů a papíru.  

11. V případě poškození uhradit v plné výši poškozený inventář a zařízení DM.  

12. Nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz. Pokud je nezbytné je 
přinést do DM, pak je nutné je uložit v kanceláři DM. Cenné věci např. osobní 
počítač, telefon apod. nenechávat při odchodu volně položené na pokoji, ale 
uzamykat je do skříně s osobními věcmi. DM neručí za ztrátu nebo poškození u 
věcí, které žák nechá svévolně ležet.  

13. Při odchodu z pokoje mimo DM zkontrolovat uzavření oken, balkónových dveří, 
vodovodních kohoutků, vypnutí svítidel, elektrických spotřebičů, uzamknout 
pokoj a klíč uložit na určené místo.  

14. Oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění, v případě, že žák onemocní 
doma, oznámí toto rodiče na DM nejpozději do 24 hod. od plánovaného příjezdu 
žáka. Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v domově.  

15. Přicházet do DM včas (dle ustanovení režimu dne) vhodně upravený, žáci jsou 
povinni nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky 
- narkotika a psychotropní látky, a ani je přechovávat na domově mládeže.  

16. Ctít svobodu a práva druhých, být tolerantní zejména k jejich potřebě učit se 
v klidu a mít své soukromí.  

17. Neprodleně oznámit vychovateli každou závadu nebo škodu, kterou způsobil 
nebo zjistil.  

18. Vypůjčené, nebo jim svěřené věci vracet v pořádku, na stanovené místo, za 
zapůjčenou věc nést odpovědnost.  

19. Školní hřiště, tělocvična, posilovna slouží k provozování sportovní činnosti 
ubytovaných žáků. Každý sportuje na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se 
tak, aby neohrožoval bezpečnost svoji a bezpečnost ostatních. Žáci jsou o 
bezpečnosti proškoleni vychovatelem při nástupu na DM. 

20. Všechna školní sportovní zařízení a prostory mají zpracovány provozní řády, se 
kterými byli ubytovaní žáci seznámeni a je jejich povinností je dodržovat, aby 
jejich počínáním nedocházelo ke škodám nebo úrazům.  

21. Nářadí a náčiní, které žáci používají ke sportovní činnosti, musí před zahájením 
cvičení zkontrolovat jejich funkčnost, a nepoužívat je pro jiný účel než pro který 
jsou určeny. 
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22. Při ukončení ubytování na DM v průběhu školního roku je třeba podat písemnou 
žádost o ukončení ubytování řediteli školy a vyřídit výstupní list, uhradit veškeré 
finanční pohledávky spojené s ubytováním v DM.  

23. Oznamovat údaje pro potřeby školní matriky, které jsou podstatné pro průběh 
ubytování nebo bezpečnost žáka.  

24. Uhradit prokázané škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti, ve shodě 
s platnými právními normami.  

25. Dodržovat bezpečnost při nástupu v neděli (řádně za sebou zamykat vstupní 
dveře z ubytovny, nevodit si na pokoj cizí osoby, dodržovat Řád DM) 

 
 
 
 
 
 

VII. ŽÁKŮM JE ZAKÁZÁNO 
 
1. Svévolně poškozovat zařízení DM, zasahovat do elektroinstalace, vodo a 

plynoinstalace, značení a zařízení požární ochrany.  

2. Kouřit ve vnitřních a vnějších prostorách DM, v okolí školních budov, zákaz 
kouření se vztahuje i na zákaz kouření elektronických cigaret, dodržovat zákaz 
pěstování rostlin k přípravě omamných látek.  

3. Užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky.  Při 
podezření z požití alkoholu nebo drog, bude vše oznámeno policii, která provede 
další šetření. 

4. Přechovávat střelné, bodné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a 
výbušninami. Navštěvovat na internetu stránky s nevhodným obsahem – např. 
rasové nebo pornografické stránky a stahovat je. 

5. Přemisťovat inventář bez vědomí vychovatele, kreslit, vylepovat a vyvěšovat 
plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená, stěhovat se na jiný pokoj 
bez souhlasu vychovatele.  

6. Využívat spolubydlících k osobním posluhám, zastrašovat, vydírat nebo vytvářet 
jiný nátlak na spolubydlící.  

7. Opustit DM bez souhlasu vychovatele.  

8. Uzamykat se na pokojích a jiných místnostech.  

9. Hrát hazardní hry o cenné věci a peníze.  

10. Koupat se bez dozoru vychovatele v rybnících, řekách a jiných místech, kde není 
vyhrazen prostor pro koupání a zabezpečen náležitý dozor. O bezpečnosti byli 
žáci poučeni při nástupu na DM. 
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11. Chovat zvířata, ptáky, plazy, akvarijní ryby a jiné živočichy bez souhlasu 
vychovatele.  

12. Žáci byli poučeni při nástupu na DM o bezpečnosti používání balkonů a teras 
budovy DM, vyklánět se z oken. Vyhazovat různé předměty  z oken a balkonů. 
Vykřikovat na osoby jdoucí kolem DM.  

13. Parkovat v areálu školy vlastní dopravní prostředky.  

14. Používat na pokojích tepelné spotřebiče, s výjimkou použití fénu a kulmy s tím, 
že odkládání těchto spotřebičů je výhradně na vykachlíkovaná místa v koupelně. 
Žáci byli o bezpečnosti používání elektrospotřebičů poučeni při nástupu na DM. 

15. Odnášet z jídelny nádobí, konzumovat jídlo ve společenských místnostech, 
z jídelny odnášet jídlo pouze ve výjimečných případech (schválených 
vychovatelem).  

16. Bez souhlasu vychovatele manipulovat s televizními přijímači a jinou 
elektronikou, používat telefonní aparát na vychovatelně mimo případy přivolání 
policie, požárního útvaru a lékařské pomoci.   

17. Navštěvovat herny, restaurační zařízení a vinné sklepy za účelem požívání 
alkoholických nápojů.  

18. Projevy rasové nenávisti, xenofobie a netolerance.  

19. Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou 
kyberšikany nebo poškozování dobrého jména DM či osob, sebepoškozování 

 

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
Vnitřní řád vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro 
všechny ubytované. Současně uvádí práva a povinnosti zákonných zástupců a 
podrobnosti o pravidlech vztahů s pedagogickými pracovníky. Podmínky zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, studentů a jejich ochranu před sociálně 
patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jeho 
nerespektování může mít vliv na ubytování žáků v průběhu školního roku, případně 
na přijetí k ubytování v následujícím školním roce.  
 
Porušování vnitřního řádu DM bude postihováno dle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ubytovaných žáků vůči 
pracovníkům školy se považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem 
č. 561/2004 Sb., školský zákon. Žákem způsobené škody hradí ve shodě s platnými 
právními normami jeho zákonný zástupce.  
 
 
 
V Hustopečích dne:   10.10.2017 
Aktualizováno dne: 19.03.2021                                                          Zdeněk Hrabal                                                      

            ředitel školy  


