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Vnitřní řád domova mládeže
Domov mládeže je součástí budovy školy. Poskytuje žákům střední školy ubytování
a výchovně vzdělávací činnost. Vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou
zájmových činností. Ubytovaným žákům je poskytována celodenní strava.

Článek 1
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školského
zařízení
Umísťování žáků v domově mládeže, ukončení pobytu
1. O umístění do domova mládeže žádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
podáním přihlášky k ubytování na adresu školy do 31. 5. na každý školní rok.
2. O umístění žáka do domova mládeže rozhoduje ředitel školy. Při rozhodování přihlíží
ke vzdálenosti místa bydliště žáka, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho
sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
3. O umístění či neumístění informuje ředitel školy zákonného zástupce nezletilého žáka
nebo zletilého žáka písemně do 30. 6.
4. Na umístění v domově mládeže není právní nárok.
5. Žákům se poskytuje celodenní stravování v jídelně školy. Ubytovaní žáci se stravují.
6. Výši měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže je v souladu s vyhláškou č.108/2005
Sb. a stanovuje ji ředitel školy.
7. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák není ubytován po celý kalendářní měsíc.
Pouze z důvodu organizace vyučování ve škole (odborná praxe, odborné kurzy), jejímž je
žákem, se úplata úměrně sníží.
8. Ubytování je možno uhradit bezhotovostně (příkazem k úhradě či inkasem), výjimečně
v hotovosti v sekretariátu školy nejpozději do 6. dne v měsíci. V případě nedodržení
termínu úhrady nebude žákům poskytnuto ubytování.
9. Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno ubytování v domově mládeže, pokud:
a. o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
b. zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu
za ubytování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady,
c. žák přestal být žákem střední školy,
d. žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,
e. žák nebo student byl vyloučen z domova mládeže.
10. Při ukončení pobytu v domově mládeže předá žák veškerý inventář (bez závad), který
užíval, vychovateli.

Práva ubytovaných žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků
1. Ubytovaný žák má právo:
a. na ubytování ve školním roce od pondělí do pátku,
b. na informace a poradenskou pomoc školy nebo DM,
c. aktivně se podílet na životě v domově mládeže a využívat veškeré zařízení domova
mládeže určené pro žáky,
d. na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
e. podílet se na organizování kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků
prostřednictvím výchovných pracovníků,
f. zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených
domovem mládeže,
g. požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla 1x za 14 dní
(v případě potřeby častěji),
h. podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na domově, přijímat návštěvy ve
vyhrazených prostorách po domluvě s vychovatelem,
i. žádat o uložení cenných předmětů a peněz u vychovatele, který o uložení učiní zápis,
j. ukládat si potraviny do ledničky (před odjezdem z DM si musí potraviny odvézt),
k. užívat vychovatelkou schválené elektrospotřebiče (notebook, mobil, elektrický holicí
strojek, budík, žehlička na vlasy, kulma, fén),
l. mít po dohodě s vychovatelem na určeném místě v pokoji vlastní výzdobu.
2. Zákonný zástupce nezletilého žáka a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilého žáka
má právo:
a. být informován o chování a přístupu k plnění povinností svého dítěte,
b. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
svého dítěte,
c. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
3. Škola poskytuje informace o ubytovaném žákovi pravidelně na třídních schůzkách,
při osobní účasti zákonného zástupce po předchozí dohodě v průběhu školního roku.
Povinnosti ubytovaných žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků
1. Žák je povinen:
a. dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
b. plnit a řídit se pokyny pedagogických pracovníků DM vydané v souladu s právními
předpisy a vnitřním řádem DM,
c. řádně docházet do DM, svědomitě se připravovat na vyučování a řádně se vzdělávat,
d. dodržovat zásady slušného chování a dbát práv ostatních,
e. udržovat pořádek ve svých věcech a čistotu pokoje,
f. v prostorách DM se přezouvat a používat botníky,
g. při odjezdu z DM odevzdat klíče od pokoje vychovateli.
2. Zákonný zástupce je povinen:
a. informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh ubytování a vzdělávání
(např. pozdní příjezd, nemoc),
b. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy a DM,

c. na vyzvání ředitele školy nebo DM se osobně zúčastnil projednání závažných otázek
týkajících se chování dítěte v DM,
d. je povinen dbát na včasné uhrazení poplatku za ubytování.
3. Ubytovaným žákům je zakázáno:
a. používat elektrický sporák v klubovně,
b. svévolně přemísťovat inventář v domově mládeže,
c. bez včasného souhlasu zákonného zástupce (písemně, elektronicky nebo SMS)
a s vědomím vychovatele, nesmí odjíždět během týdne domů ani jinam,
d. měnit ubytovací pořádek stanovený vedoucím vychovatelem,
e. bez vědomí vychovatele navštěvovat pokoje opačného pohlaví,
f. přechovávat zvířata v prostorách domova mládeže.
Výchovná opatření
Za vzorné chování a plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch
kolektivu, může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění.
1. Stupeň pochvaly stanoví vedoucí vychovatel:
a. pochvala vychovatele
b. pochvala vedoucího vychovatele
2. Pokud žák porušuje vnitřní řád domova mládeže nebo jiná nařízení, bude mu uděleno,
podle závažnosti provinění, některé z těchto výchovných opatření:
a) ústní výtka vychovatele
b) vytýkací dopis
c) důtka vedoucího vychovatele
d) podmíněné vyloučení z domova mládeže
e) vyloučení z domova mládeže
3. Výchovná opatření podle odst. 1, písmene a) až b) a odst. 2, písmene b) a c) se písemně
oznamují zákonnému zástupci žáka. Výchovná opatření odst. 2, písmene (d až e) se řeší ve
správním řízení.
4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům domova mládeže se
vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školského zařízení
Vzájemné vztahy jsou založeny na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci. Žáci dbají o
dobrou pověst domova mládeže a respektují práva spolubydlících. Ke všem zaměstnancům
se chovají zdvořile a slušně, zdraví je, oslovují pane, paní. U výchovných pracovníků
připojují j k jejich jménu funkci, u ostatních příjmení.

Článek 2
Provoz domova mládeže
viz. Provozní řád domova mládeže
Týdenní plán: viz příloha č. 1
Příjezd do domova mládeže: 06.00 – 09.30 hodin.
Odjezd z domova mládeže: 12.00 – 14.30 hodin.
Provoz domova mládeže je dále upraven v provozním řádu domova mládeže.

Článek 3
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Žáci jsou povinni dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce.
2. Při pobytu v domově mládeže se žáci řídí těmito pokyny:
a. dbají na bezpečnost a ochranu zdraví svou i spolubydlících,
b. zachovávají pravidla společenského soužití, morálky řídí se jimi,
c. dodržují protipožární předpisy,
d. chovají se ukázněně a pohybují se opatrně,
e. nesedají na parapety a neznečišťují zdi.
3. Při pobytu na domově mládeže je žákům zakázáno:
a. rušit spolubydlící hlukem a hlasitou hudbou, rušit noční klid,
b. pokřikovat a vyhazovat věci z oken,
c. vstupovat do cizích pokojů bez vědomí v něm ubytovaných žáků,
d. manipulovat s elektrickým zařízením, zásuvkami, jističi, hasicími přístroji, požárními
hlásiči,
e. zasahovat do topného systému a rozvodů vody,
f. umísťovat předměty na okenní římsy,
g. kouření cigaret i elektronických v prostorách domova mládeže,
h. manipulovat s otevřeným ohněm, zapalovačem a zápalkami,
i. užívat, přechovávat, vnášet a distribuovat alkoholické nápoje, psychotropní a omamné
látky,
j. vnášet, přechovávat a distribuovat všechny typy zbraní, nábojů, chemikálií, výbušnin
a jiných nebezpečných látek,
k. zneužívat elektronické záznamy k projevům kyberšikany spolužáků a výchovných
pracovníků,
l. svým chováním a jednáním podporovat projevy rasismu, diskriminace a xenofobie
a v případě zjištění takového jednání upozornit vychovatele,
m. svým chováním a jednáním podporovat projevy násilí.

4. Na akcích konaných mimo domov mládeže a v době vycházek a osobního volna:
a. se ubytovaní žáci chovají ukázněně,
b. dodržují bezpečnostní pokyny a pokyny vychovatele udělenými pro přemístění
a přepravu,

c. dbají na to, aby svým chováním na veřejnosti zachovávali dobré jméno školy.
5. Při vstupu do domova mládeže se řídí vnitřní směrnicí pro vstup do objektu organizace.
6. Pokud škola oznámí žákům vzdělávání distančním způsobem, je DM uzavřen. Veškeré
informace o způsobu práce při distančním vzdělávání obdrží žáci od vyučujících a třídních
učitelů.
Ochrana osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců
1. Žáci i jejich zákonní zástupci mají právo na ochranu svých osobních údajů. Škola se při
zpracování těchto dat řídí směrnicí, která je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (GDPR), zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
a školským zákonem.
2. Udělí-li žák nebo jeho zákonný zástupce výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný
souhlas se zpracováním údajů nad rámec právních titulů uvedených ve směrnici, má právo
na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku a právo písemně jej odvolat.
Opatření proti požívání alkoholu, návykových, omamných a psychotropních látek a šíření
infekčních onemocnění ve škole a v domově mládeže
1. Žákům je přísně zakázáno přicházet do domova mládeže a na akce pořádané domovem
mládeže pod vlivem návykových látek (veškeré látky, které ovlivňují psychiku člověka, jeho
sociální chování a ovládací či rozpoznávací schopnosti; patří sem látky omamné,
psychotropní, alkohol apod.). Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé
porušení školního řádu a vnitřního řádu domova mládeže. Ředitel školy nebo jím pověřený
pracovník bude o porušení tohoto zákazu informovat zákonné zástupce nezletilých žáků
a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
2. V DM, v areálu školy a na všech akcích organizovaných domovem mládeže, platí zákaz
užívání, donášení, držení a distribuce návykových látek.
3. Bude-li u žáka zjištěno požití alkoholu nebo OPL, zajistí škola i DM žákovu bezpečnost
a vyzve zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl.
4. Při řešení problémů s návykovými látkami bude škola plnit ohlašovací povinnost
k zákonnému zástupci a orgánům činným v trestním řízení, tj. orgánům sociálně právní
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a Policii ČR.
5. Proti šíření infekčních onemocnění musí všichni žáci uplatňovat základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní návyky související s podporou zdraví a jejich
preventivní ochranou.

Článek 4
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
1. Žáci mají právo používat pomůcky a vybavení domova mládeže.
2. Šetrně zacházejí se svěřeným majetkem, udržují ho v pořádku a nepoškozený.
3. Okamžitě ohlásit veškeré závady inventáře a zařízení DM vychovateli.

4. Škoda způsobená žákem úmyslně, nedbalostí nebo lhostejností je považována za zaviněné
porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto vnitřním řádem.
5. Žáci jsou povinni šetřit vodou, elektřinou energií a teplem.
6. Každý ubytovaný žák zodpovídá za čistotu a pořádek ve svém pokoji. Před odchodem do
školy a odjezdem z domova mládeže pokoj uklidí.
7. Ubytovaní žáci dbají na to, aby měli své věci odloženy na místech k tomu určených a řádně
uzamčeny.
8. Každou ztrátu nebo poškození věci je ubytovaný žák povinen ihned nahlásit vychovateli
nebo pracovníkovi vykonávajícím pedagogický dohled.

V Horažďovicích dne 12. 10. 2020

Ing. Vladimír Greger
ředitel školy
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