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1. Úvodní ustanovení
- vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III vychází z ustanovení
platných právních norem, kterými jsou zejména:
. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
. vyhláška MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a
školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
. vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
. organizačního a pracovního řádu školy
. zákona č. 65/2007 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
2. Práva a povinnosti ubytovaných žáků a jejich zákonných zástupců a rodičů

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
2. 1. Práva ubytovaných žáků a jejich zákonných zástupců a rodičů
2. 1. 1. Práva ubytovaných žáků
Ubytovaní žáci mají právo:
- na ubytování a celodenní školní stravování; ubytování se poskytuje vždy na dobu jednoho
školního roku
- na výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy
- na plnohodnotné využívání volného času formou zájmových činností
- zakládat v domově mládeže samosprávné orgány ubytovaných žáků, volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy; ředitel školy je
povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého ubytování
v domově mládeže, a to patřičnou formou a ve vhodnou dobu
- na informace a poradenskou pomoc domova mládeže v záležitostech týkajících se
ubytování v domově mládeže
- požádat domov mládeže o pomoc i v záležitostech osobního rázu
2. 1. 2. Práva zákonných zástupců nezletilých ubytovaných žáků
Zákonní zástupci ubytovaných žáků mají právo:
- na informace o průběhu ubytování žáka v domově mládeže
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí ubytování žáka
v domově mládeže
- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se ubytování v domově
mládeže
2. 1. 3. Práva rodičů zletilých ubytovaných žáků
Rodiče zletilých ubytovaných žáků mají právo:
- na informace o průběhu ubytování žáka v domově mládeže (toto právo mají rovněž další
osoby, které vůči zletilým ubytovaným žákům plní vyživovací povinnost)
- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se ubytování v domově
mládeže (toto právo mají rovněž další osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací
povinnost)
2. 2. Povinnosti ubytovaných žáků a jejich zákonných zástupců
2. 2. 1. Povinnosti ubytovaných žáků
Ubytovaní žáci jsou povinni:
- dodržovat tento vnitřní řád a předpisy a pokyny domova mládeže k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
- plnit pokyny pedagogických pracovníků domova mládeže, popřípadě i dalších pracovníků
školy, vydané v souladu s platnými právními normami a tímto vnitřním řádem
2. 2. 2. Povinnosti zletilých ubytovaných žáků
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Ubytovaní zletilí žáci jsou dále povinni:
- řádně a včas hradit úplatu za ubytování a školní stravování
- informovat domov mládeže o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh ubytování
- oznamovat domovu mládeže údaje potřebné pro vedení školní matriky domova mládeže
(evidence ubytovaných žáků) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh ubytování nebo
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
2. 2. 3. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých ubytovaných žáků
Zákonní zástupci nezletilých ubytovaných žáků jsou povinni:
- řádně a včas hradit úplatu za ubytování a školní stravování žáka
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
ubytování žáka
- informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh ubytování
- oznamovat domovu mládeže údaje potřebné pro vedení školní matriky domova mládeže
(evidence ubytovaných žáků) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh ubytování nebo
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

3. Pravidla vzájemných vztahů ubytovaných žáků a jejich zákonných zástupců a rodičů se
zaměstnanci školy
- žáci, 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
- pedagogičtí pracovníci domova mládeže, popřípadě i další pracovníci školy, vydávají ubytovaným
žákům 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
- údaje poskytnuté ubytovanými žáky a jejich zákonnými zástupci do školní matriky domova
mládeže (evidence ubytovaných žáků) jsou považovány za důvěrné
- ubytovaným žákům sdělí informace o průběhu ubytování v domově mládeže zaměstnanci školy
na požádání; zákonným zástupcům nezletilých ubytovaných žáků a rodičům zletilých ubytovaných
žáků sdělí informace o průběhu ubytování v domově mládeže zaměstnanci školy domova
mládeže v době třídních schůzek pořádaných Střední školou, Rokycany vždy v listopadu a v
dubnu
- další jednání ubytovaných žáků, jejich zákonných zástupců a rodičů se zaměstnanci školy
domova mládeže jsou možná po vzájemné dohodě během celého školního roku.
4. Úplata za ubytování a za školní stravování
- zákonní zástupci nezletilých ubytovaných žáků a zletilí ubytovaní žáci jsou povinni hradit úplatu za
ubytování a za školní stravování ve stanovené výši a včas, to jest vždy do 20. dne daného měsíce
a to bezhotovostní formou na účet SŠ nebo hotově v sekretariátu SŠ Rokycany
- platby za ubytování a stravování jsou zálohové; výše úplaty za ubytování v domově mládeže činí
1 000,- Kč za měsíc
- vyúčtování zálohových plateb za ubytování v domově mládeže a za stravování bude provedeno
vždy po ukončení studia a případné přeplatky jsou žákovi (zákonnému zástupci) vráceny; v
případě ukončení vzdělávání v průběhu školního roku je vyúčtování provedeno a případný
přeplatek žákovi (zákonnému zástupci) vrácen do jednoho měsíce ode dne ukončení vzdělávání
žáka
- přeruší-li ubytovaný žák pobyt v domově mládeže, je nutno provést odhlášení ze stravování, a to
nejpozději do 11,00 hodin; takto je odhlášeno stravování na další den či dny
- před návratem žáka na domov mládeže je třeba se ke stravování opětovně přihlásit, a to
nejpozději do 11,00 hodin; takto je zajištěno stravování na další den či dny
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5. Provoz a vnitřní režim domova mládeže

Provoz a vnitřní režim domova mládeže
5. 1. Základní ustanovení
- ubytovaní žáci se v prostorách domova mládeže pohybují čistě a vhodně upraveni, dodržují
pravidla společenského chování a obzvláště se varují takového počínání, které by mohlo
ohrozit bezpečnost či zdraví
- zcela nepřípustné je diskriminační, nepřátelské nebo násilné chování a jednání
- zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ubytovaného žáka vůči jiným žákům nebo vůči
pracovníkům domova mládeže a dalším pracovníkům školy se vždy posuzují jako závažné
porušení povinností stanovených platnými právními normami a tímto vnitřním řádem
- cenné předměty a větší částky peněz ubytovaní žáci uloží po projednání s vychovatelem na
místě k tomu určeném
- do domova mládeže nelze donášet předměty ohrožující bezpečnost či zdraví a předměty
ohrožující mravní výchovu
- držení, šíření a užívání alkoholu a omamných a psychotropních látek je nepřípustné;
ubytovaným žákům dále není v prostorách domova mládeže a v jeho nejbližším okolí povoleno
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
5. 2. Režim dne v domově mládeže
5. 2. 1. Časové rozvržení
6,00-7,30
budíček – vyvětrání a úklid pokoje
osobní hygiena (včetně otužování)
6,00-7,30
snídaně
odchod žáků do školy
7,30-9,00
hlášení pobytu na DM (nemocní, apod.)
13,00-16,00
příchody žáků ze školy dle rozvrhu
osobní volno, vycházky, zájmová činnost, sportovní činnost
úklid pokojů, DM, areálu (ve čtvrtek, resp. den před odjezdem)
16,00-17,30
studijní klid, osobní volno, zájmová činnost
17,30-18,00
večeře
18,30-21,00
studijní klid, osobní volno, zájmová činnost
21,00
příprava na večerku, osobní hygiena
22,00
večerka
22,00-06,00
noční klid – spánek
5. 2. 2. Další pravidla režimu dne v domově mládeže
- doba pro vzdělávání slouží k řádné přípravě ubytovaných žáků na vyučování; žáci si v této
době počínají tak, aby nerušili ostatní vzdělávající se žáky
- vzdělávání po večerce může výjimečně povolit vychovatel, avšak pouze tehdy, byla-li řádně
využita doba pro vzdělávání určená v časovém rozvržení režimu dne
- zájmové činnosti a dalším aktivitám obdobného rázu se žáci věnují jen v takové míře, která
jim nebrání dosahovat ve vzdělávání dobrých výsledků
- televizní nebo filmové pořady mohou ubytovaní žáci sledovat do večerky; po večerce lze
tyto pořady sledovat jen se souhlasem vychovatele
5. 2. 3. Příjezd a odjezd, opuštění domova mládeže a přerušení pobytu v domově mládeže
- ubytovaní žáci přijíždějí do domova mládeže buď v neděli v době od 18,00 do 21,30 hodin,
nebo v pondělí před začátkem vyučování;
- ubytovaní žáci opouštějí domov mládeže v pátek odchodem do školy
- podle organizace školního roku může být dnem příjezdu do domova mládeže i jiný den nežli
neděle, popřípadě pondělí, a dnem odjezdu z domova mládeže i jiný den nežli pátek
- ubytovaní žáci nesmějí opustit domov mládeže bez vědomí vychovatele
- všem ubytovaným žákům se poskytuje možnost vycházky mimo domov mládeže
- žáci do 18 ti let do 21,00, žáci starší 18 ti let do 22,00 hodin
- ubytovaným žákům může mimořádné prodloužení vycházky povolit vedoucí vychovatelka
dle studijních výsledků a chování na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo
zletilého žáka
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- ubytovaný žák může domov mládeže opustit rovněž v době osobního volna po ukončení
teoretického vyučování nebo odborného výcviku podle časového rozvržení režimu dne,
avšak pouze tehdy, dosahuje-li dobrých výsledků ve vzdělávání ve škole a rovněž jeho
chování v domově mládeže je dobré
- v době vycházek nebo opuštění domova mládeže se ubytovaní žáci mohou zúčastňovat
společenských, kulturních a sportovních akcí
- v době vycházek nebo opuštění domova mládeže není ubytovaným žákům povoleno
koupání v nestřežených koupalištích nebo ve volné vodě a bruslení na rybnících, vodních
nádržích a vodních tocích
- bez písemného souhlasu zákonného zástupce předloženého vychovateli nesmějí nezletilí
ubytovaní žáci během vycházky nebo opuštění domova mládeže opustit území města; zletilí
ubytovaní žáci nesmějí během vycházky nebo opuštění domova mládeže opustit území
města bez předchozího souhlasu vychovatele
- přerušit ubytování v domově mládeže v průběhu týdne lze výhradně po předchozím
projednání s vychovatelem a po předložení písemného vyjádření zákonného zástupce
nezletilého ubytovaného žáka nebo třídního učitele ubytovaného žáka nebo učitele
odborného výcviku ubytovaného žáka
6. Bezpečnost a ochrana zdraví ubytovaných žáků

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
6. 1. Základní ustanovení
- dodržování předpisů a pokynů domova mládeže k ochraně zdraví a bezpečnosti patří
k základním povinnostem ubytovaných žáků
- ubytovaní žáci si v domově mládeže počínají takovým způsobem, aby neohrozili svoji
bezpečnost a zdraví ani bezpečnost a zdraví ostatních ubytovaných žáků a pracovníků
domova mládeže, popřípadě žáků a pracovníků školy, a takto si ubytovaní žáci počínají rovněž
při mimořádných akcích pořádaných domovem mládeže; s pokyny pro zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při těchto akcích jsou ubytovaní žáci zvlášť seznámeni před jejich zahájením
- ubytovaní žáci pečlivě dbají na osobní hygienu a prostory domova mládeže i jeho okolí udržují
v čistotě
- pobývat v domově mládeže pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek je
nepřípustné; rovněž tak je nepřípustné držení a šíření alkoholu a těchto látek
- v prostorách domova mládeže a v jeho nejbližším okolí není ubytovaným žákům povoleno
kouřit
- každé ohrožení bezpečnosti a zdraví a jakýkoli úraz či nevolnost jsou ubytovaní žáci povinni
okamžitě ohlásit vychovateli, popřípadě jinému pracovníkovi školy
6. 2. Specifické podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ubytovaných v domově mládeže
- ubytovaní žáci se v prostorách domova mládeže pohybují ve vhodném oděvu a v domácí
otevřené obuvi; do té se přezouvají výhradně v určených prostorách
- odnášet jídlo z jídelny lze jen ve výjimečných případech, a to se souhlasem pedagogického
pracovníka konajícího v jídelně dozor
- ubytovaným žákům není povolena manipulace s elektrickými rozvody ani s dalším technickým
zařízením budovy domova mládeže; manipulovat s ostatním vybavením budovy domova
mládeže ubytovaní žáci mohou jen na pokyn nebo se souhlasem vychovatele; nepřípustné je
vyhazování jakýchkoli předmětů z oken
- během dne není ubytovaným žákům povoleno zamykat se v pokojích, popřípadě v dalších
místnostech domova mládeže;
- ubytovaní žáci jsou povinni umožnit pedagogickým pracovníkům domova mládeže prohlídku
obsahu úložných prostor; tuto prohlídku lze provést jen za osobní přítomnosti ubytovaného
žáka
- zavdá-li ubytovaný žák důvodné podezření z požití alkoholu, je povinen na pokyn vychovatele
podrobit se v domově mládeže orientační zkoušce na přítomnost alkoholu nebo podstoupit
lékařské vyšetření na přítomnost alkoholu
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- zavdá-li ubytovaný žák důvodné podezření z požití či aplikace omamné či psychotropní látky, je
povinen na pokyn vychovatele podrobit se v domově mládeže orientační zkoušce na
přítomnost takovéto látky nebo podstoupit lékařské vyšetření na přítomnost takovéto látky
- žákům je zakázáno přechovávání a používání všech typů střelných zbraní a nábojů, zdraví
škodlivých látek a chemikálií, výbušnin a zábavné pyrotechniky
- žákům je zakázáno přechovávat zvířat v prostorách DM
- při pobytu a činnostech v posilovně se ubytovaní žáci zároveň s ustanoveními tohoto vnitřního
řádu řídí pokyny pro pobyt a činnosti v těchto prostorách, s nimiž byli seznámeni
6. 3. Postup v případě onemocnění nebo poranění
- v případě poranění nebo akutního onemocnění v době pobytu v domově mládeže zajistí
vychovatel ubytovanému žákovi odpovídajícím způsobem nutné lékařské ošetření
- je-li nutné domácí léčení, ubytovaný žák po lékařském ošetření odjíždí do místa trvalého
bydliště a zákonný zástupce nezletilého ubytovaného žáka nebo zletilý ubytovaný žák tuto
skutečnost neprodleně oznámí do domova mládeže
- je-li nutné, aby poraněný nebo nemocný ubytovaný žák setrval v domově mládeže, projedná
žák tuto skutečnost s vychovatelem; jedná-li se o nezletilého ubytovaného žáka, vychovatel
tuto skutečnost neprodleně oznámí jeho zákonnému zástupci
- v případě poranění nebo akutního onemocnění v místě trvalého bydliště oznámí zákonný
zástupce nezletilého ubytovaného žáka nebo zletilý ubytovaný žák tuto skutečnost neprodleně
na domov mládeže

6. 4

Ochrana ubytovaných žáků před sociálně patologickými jevy

- projevy zesměšňování, netolerance, ponižování, diskriminace, vulgarity, agresivity, nepřátelství
nebo násilí jsou nepřípustné; dojde-li k nim, vždy se posuzují jako závažné porušení povinností
stanovených platnými právními normami a tímto vnitřním řádem
- výskyt projevů zesměšňování, netolerance, ponižování, diskriminace, vulgarity, agresivity,
nepřátelství nebo násilí jsou ubytovaní žáci povinni oznámit kterémukoli vychovateli nebo jinému
pedagogickému pracovníkovi školy, a to osobně (ústně či písemně) nebo prostřednictvím
zákonných zástupců či rodičů nebo anonymně
- ubytovaní žáci dotčení projevy zesměšňování, netolerance, ponižování, diskriminace, vulgarity,
agresivity, nepřátelství nebo násilí mohou požádat domov mládeže o pomoc; sdělené údaje
budou považovány za důvěrné a svůj další postup bude domov mládeže s těmito žáky konzultovat

7.

Zacházení s vybavením domova mládeže

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
- ubytovaní žáci užívají vybavení domova mládeže jen za účelem, k němuž je toto vybavení
určeno, a výhradně podle pokynů vychovatelů
- ubytovaní žáci se řídí zásadami účelného hospodaření, zejména s energiemi
- při užívání vybavení domova mládeže ubytovaní žáci dodržují předpisy a pokyny domova
mládeže k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
- o vybavení domova mládeže ubytovaní žáci pečují a chrání jej před zneužitím, poškozením či
ztrátou; nastane-li takováto situace, žáci ji neprodleně ohlásí příslušnému vychovateli
- ubytovaný žák dbá na vybavení pokoje, jenž je mu určen k ubytování; veškeré jeho úpravy lze
provádět jen se souhlasem vychovatele, výzdoba respektuje základní zásady estetiky
- zaviní-li ubytovaný žák z nedbalosti či záměrně zneužití, poškození nebo ztrátu vybavení
domova mládeže, je povinen poskytnout Střední škole odpovídající náhradu
8. Další ustanovení
8. 1. Výchovná opatření
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8. 1. 1. Pochvaly a jiná ocenění
- za vzorné plnění povinností, za aktivitu při provádění výchovně vzdělávací práce, za
reprezentaci domova mládeže a v dalších odůvodněných případech lze ubytovaným žákům
udělit tyto pochvaly a jiná ocenění:
. pochvalu vychovatele
. pochvalu ředitele školy
. věcný dar
8. 1. 2. Kázeňská opatření
- při zaviněném porušení tohoto vnitřního řádu a při zaviněném porušení předpisů a pokynů
domova mládeže k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a v dalších
odůvodněných případech lze ubytovaným žákům uložit tato kázeňská opatření:
. napomenutí vychovatele (za přestupek méně závažného rázu)
. důtku vychovatele (za přestupek závažnějšího rázu nebo za opakované méně závažné
přestupky)
. důtku ředitelky školy (za přestupek závažného rázu nebo za opakované méně závažné
přestupky)
. podmíněné vyloučení z domova mládeže (za přestupek velmi závažného rázu nebo za
opakované méně závažné přestupky)
. vyloučení z domova mládeže (za přestupek nejzávažnějšího rázu nebo za opakované
méně závažné přestupky)
8. 2. Ukončení umístění v domově mládeže
- žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově mládeže, pokud:
- o to písemné požádá zákonný zástupce nezletilého ubytovaného žáka nebo zletilý ubytovaný
žák
- zákonný zástupce nezletilého ubytovaného žáka nebo zletilý ubytovaný žák opakovaně
neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a
nedohodl s ředitelkou školy jiný termín úhrady
- ubytovaný žák přestal být žákem střední školy
- ubytovanému žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání
- ubytovaný žák byl vyloučen z domova mládeže
- ubytovaný žák se přestěhoval do místa, kde vykonává činnost škola, která žákovi poskytuje
vzdělávání
9. Závěrečná ustanovení
- vnitřní řád domova mládeže Střední školy Rokycany je závazný pro žáky ubytované v tomto
domově mládeže, pro zákonné zástupce nezletilých ubytovaných žáků a pro pedagogické
pracovníky i ostatní pracovníky tohoto domova mládeže
- ustanovení tohoto vnitřního řádu se v odpovídajícím rozsahu použijí i pro akce pořádané
domovem mládeže mimo budovu domova mládeže

Na pedagogické radě schváleno dne: 21. prosince 2017
Ve školské radě schváleno dne: 7. prosince 2017
Datum platnosti dne: 7. prosince 2017
Datum účinnosti dne: 1. února 2018

Ing. Irena Vostrá v.r.
ředitelka SŠ Rokycany
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