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1. Základní ustanovení 

1.1. Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol 
a studentům vyšších odborných škol ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující 
na vzdělávání a výchovu ve středních a vyšších odborných školách. 

1.2. Činnost, organizace a provoz domova mládeže se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., 
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů 

1.3. Domov mládeže je jednou ze součástí Střední průmyslové školy, Havlíčkova 426, Česká 
Lípa, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. 

2. Podmínky ubytování a stravování 

2.1. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku, proto na každý školní rok je nutné 
podat novou přihlášku k ubytování na domově mládeže. 

2.2. Přihlášku na školní rok podávají zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen rodiče) a žáci 
plnoletí prostřednictvím zástupce ředitele pro domov mládeže.  

2.3. Žáci postupující z nižších ročníků podávají přihlášku nejpozději do 15. června. Noví žáci, 
mající zájem o ubytování na domově mládeže, podávají přihlášku obratem po přijetí na 
střední školu.  

2.4. Ubytování na domově mládeže odpovídá I. kategorii (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje). 

2.5. Ubytování v domově mládeže není nárokové. Při umísťování žáka je přihlíženo ke 
vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti, k jeho sociálním poměrům a 
zdravotnímu stavu, dále se přihlíží též k jeho chování a aktivitě v roce předchozím, v 
odůvodněných případech se mohou brát v úvahu i další okolnosti. 

2.6. Ubytování se poskytuje za finanční úhradu. Výše finanční úhrady za ubytování se nemění, 
i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (nemoc, rodinná rekreace aj.). Výjimkou 
je, pokud je žák ubytován jen část měsíce z důvodu výuky. Úhrada za ubytování se snižuje 
podle §5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb. při zkráceném pobytu z důvodu organizace 
školního roku ve škole za prázdniny a dny ředitelského volna. Důvod pro snížení úplaty 
musí být žákem doložen písemným potvrzením školy o praxi, ředitelském volnu, 
výměnném zahraničím pobytu aj. (kromě školních prázdnin podle §4 vyhlášky č. 561/2004 
Sb.). 

2.7. Úhrada za ubytování a stravování se hradí zálohovou platbou, která musí být uhrazena do 
konce předcházejícího měsíce. Vyúčtování je prováděno dvakrát ročně. 

2.8. Ubytování o volných dnech (víkendy, prázdniny) domov mládeže nezajišťuje. 

2.9. Domov mládeže nezajišťuje ubytování přes víkendy a prázdniny. 



 

2.9.1.  

2.10. Provoz domova mládeže:  

• příjezdy: neděle  18,00 až 21,00 hodin 

• odjezdy:  pátek   do 15,30 hodin 

2.11. Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže se z ekonomických a organizačních důvodů 
podle §2 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb. celodenně stravují ve školní jídelně domova 
mládeže. 

2.12. Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím 
finančních normativů na nákup potravin. 

2.13. Výjimky pro odhlášení stravy: 

• Pondělní snídaně při příjezdech do domova mládeže v pondělí. 

• Přechodná nepřítomnost v domově mládeže (nemoc, praxe, školní akce). Odhlášení 
se řídí určenými pravidly vždy den předem. 

• Obědy v případě, že se žáci stravují ve školní jídelně své kmenové školy. 

• Ze zdravotních důvodů na základě potvrzení odborného lékaře po dohodě se 
zástupcem ředitele pro domov mládeže. 

2.14. Stravu nelze odnášet mimo prostory jídelny, ve výjimečném případě (zdravotní důvody 
apod.) jen se svolením vychovatele. 

2.15. Ukončení pobytu v domově mládeže: 

• Požádá-li o to zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. 

• Zákonný zástupce nebo zletilý žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování nebo 
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se zástupcem 
ředitele pro domov mládeže jiný termín.  

• Žák přestane být žákem příslušné školy. 

• Žákovi bylo povoleno přerušení studia. 

• Porušuje-li žák vnitřní řád domova mládeže a režim dne, a to opakovaně, nebo 
závažným způsobem (požívání alkoholu nebo jiných návykových látek, kouření 
v areálu domova mládeže apod.). 

3. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

3.1. Práva žáka 

3.1.1. Žák má právo na respektování své osobnosti, slušný a ohleduplný přístup ze strany 
spolubydlících i zaměstnanců domova mládeže. 

3.1.2. Žák má právo používat přidělený pokoj, příslušenství a veškeré zařízení domova mládeže 
určené žákům. 

3.1.3. Žák má právo podílet se na organizaci života žáků v domově mládeže, účastnit se zájmové 
činnosti a všech organizovaných akcí. 

3.1.4. Žák má právo zakládat samosprávné orgány (žákovskou samosprávu), volit a být do nich 
volen a jejich prostřednictvím se obracet na vedení domova mládeže. 



 

3.1.5. Žák má právo podávat připomínky a vyjadřovat se ke všem otázkám, které se týkají života 
v domově mládeže řediteli, zástupci ředitele pro domov mládeže, vychovatelce nebo 
žákovské samosprávě. 

3.1.6. Žák má právo požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky vychovatele, který 
rozhodne, jestli vycházku povolí (přihlíží se k chování a prospěchu žáka). 

3.1.7. Žák má právo být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v domově mládeže. 

3.1.8. Žák má právo k řešení osobních problémů požádat o pomoc vychovatelku nebo jiné 
osoby, kterým důvěřuje. 

3.1.9. Žák má právo na připojení vlastního počítače k internetu. Tato služba je nenároková a 
domov mládeže negarantuje dostupnost a rychlost připojení. Služba není zpoplatněna 
zvláštním poplatkem, ale žák má povinnost registrovat vlastní PC pro užívání na domově 
mládeže (viz bod 4.1.4). Zájemci o službu jsou povinni dodržovat stanovená pravidla. 

3.1.10. Žák má právo na ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. 

3.1.11. Žák má právo přijímat návštěvy z venku ve vyhrazených prostorech do 19,00 hodin. Pro 
přijímání návštěv jsou vyhrazené prostory (venku, vstupní část haly). V pokoji mohou žáka 
navštívit pouze rodiče, rodinní příslušníci a učitelé. 

3.1.12. Žák má právo zúčastňovat se individuální zájmové činnosti mimo domov mládeže. Nutné 
písemné povolení rodičů s přesně danými pravidly. 

3.1.13. Žák má právo na výměnu ložního prádla 1x za 14 dní 
 

3.2. Povinnosti žáka 

3.2.1. Žák je povinen dodržovat vnitřní řád domova mládeže, režim dne, předpisy a pokyny k 
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelně seznámen. 

3.2.2. Žák je povinen svědomitě se připravovat na vyučování a řádně docházet do školy. 

3.2.3. Žák je povinen dodržovat pravidla slušného chování (pozdrav, požádání, poděkování 
apod.), slušně vystupovat na veřejnosti a vyvarovat se hrubých a vulgárních výrazů. 

3.2.4. Žák je povinen jednat čestně a mluvit pravdu. 

3.2.5. Žák je povinen chovat se obezřetně, neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit 
majetek svůj, domova mládeže i ostatních. 

3.2.6. Žák je povinen řídit se řády kluboven a specializovaných místností (jídelna, kuchyňka, 
studovna, posilovna, knihovna aj.). 

3.2.7. Žák je povinen dbát pokynů všech pracovníků domova mládeže. 

3.2.8. Žák je povinen řádně docházet do domova mládeže, účastnit se školního vzdělávacího 
programu domova mládeže, zejména organizačních a výchovných schůzek skupiny, 
plánovaných aktivit výchovné skupiny, týdenního úklidu apod. a dobrovolně též 
zájmových aktivit. 



 

3.2.9. Žák je povinen informovat příslušné pracovníky domova mládeže o důležitých 
okolnostech týkajících se jeho zdravotního stavu a podmínek pobytu (zejména o důvodu a 
místu pobytu mimo domov mládeže ve dnech školního vyučování a příčině neúčasti při 
výuce ve škole). 

3.2.10. Žák je povinen respektovat a ctít práva druhých. Je tolerantní a ohleduplný k potřebě 
spolubydlících se v klidu učit a mít své soukromí. Návštěvy na pokojích v osobním volnu 
musí být vždy se souhlasem žáků ubytovaných na daném pokoji a vždy  se souhlasem 
vychovatelky, která má službu. 

3.2.11. Musí-li žák studovat po večerce, dbá především na to, aby nerušil spolubydlící, dle 
nutnosti požádá vychovatele v noční službě o určení místa pro studium. 

3.2.12. Žák je povinen chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících zejména tím, že 
zamyká skříně s osobními věcmi, uzamyká pokoj vždy, když ho spolubydlící v dané době 
neužívá, nezamyká jej zevnitř bezdůvodně.   

3.2.13. Žák je ohleduplný k okolí při používání mobilního telefonu, v době studia, nočního klidu a 
při organizovaných akcích není mobilní telefon povolen. 

3.2.14. Žák je povinen dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, nenarušovat kázeň, 
veřejný pořádek a sousedské vztahy.  

3.2.15. Žák je povinen dodržovat základní pravidla hygieny a udržovat čistotu a pořádek ve svých 
osobních věcech. Podílí se na denním a týdenním úklidu pokoje a v daných termínech si 
vyměňuje ložní prádlo. V rámci veřejně prospěšné činnosti přispívá k udržování pořádku 
ve společných prostorách a okolí domova mládeže. 

3.2.16. Žák je povinen v rámci pracovní činnosti týdně odpracovat jednu hodinu (stěhování, 
hrabání listí a jiné úklidové práce) ve prospěch domova mládeže. Tyto hodiny lze 
kumulovat v rámci větší pracovní činnosti. 

3.2.17. Žák je povinen v budově domova mládeže se pohybovat v domácí obuvi a slušně oblečen. 
Venkovní obuv ukládá na k tomu určeném místě.  

3.2.18. Žák je povinen neprodleně oznámit vychovateli (případně pracovníkovi konajícímu službu) 
úraz, onemocnění i nepatrně drobnou nevolnost a užívání léků. Při onemocnění, které si 
vyžádá delší léčbu, odjíždí žák domů. Způsob dopravy určí podle aktuálního zdravotního 
stavu pracovník konající službu nebo vychovatel. Na lékařskou kontrolu si žák dojde v 
místě bydliště. Žák je povinen v případě infekční nemoci, nebo podezření na ni, odjet 
ihned domů. Do odjezdu je žák umístěn na izolační místnost. Onemocní-li žák v místě 
bydliště, je povinen podat zprávu do domova mládeže nejpozději v den obvyklého 
příjezdu. 

3.2.19. Žák je povinen ohlásit vychovatelce, která má službu odchod k lékaři, mimořádný odjezd 
domů v průběhu týdne a jiné podstatné skutečnosti týkající se jeho pobytu (delší 
nepřítomnost apod.). V případě návratu od lékaře sdělí žák výsledek vyšetření a dodržuje 
pokyny lékaře a zaměstnanců domova mládeže.  

3.2.20. Žák je povinen zdůvodnit vychovatelce, která má službu pozdější příchod ze školy, z 
vycházky a pozdní příjezd z domova. 



 

3.2.21. Žák je povinen k večerní hygieně a sprchování využívat sprchy v suterénu budovy. 
Umyvárna na poschodí je používána pouze pro mytí rukou po použití WC a k ranní 
hygieně. 

3.2.22. Žák je povinen neprodleně oznamovat provozní závady na majetku a vybavení domova 
mládeže. 

3.2.23. Žák je povinen dbát, aby se neplýtvalo elektrickou energií, vodou, potravinami a v topném 
období teplem. 

3.2.24. Žák je povinen neprodleně oznámit zaměstnancům domova mládeže veškeré porušení 
vnitřního řádu domova mládeže, jehož je svědkem. 

3.2.25. Žák je povinen při ukončení ubytování řádně předat pokoj, užívané vybavení, klíče i 
zapůjčený inventář dle pokynů vychovatele. 

3.2.26. Žák je povinen neprodleně hlásit ztrátu osobních věcí a peněz, pokud k ní došlo v areálu 
domova mládeže. 

3.2.27. Žák je povinen pravidelně sledovat informační tabule a nástěnky na domově mládeže. 

3.2.28. Žák je povinen sdělovat vychovateli studijní výsledky (měsíčně, čtvrtletní klasifikace, 
pololetní vysvědčení). 

3.2.29. Žák je povinen při odjezdu z domova mládeže uklidit pokoj, osobní věci a vynést 
odpadkový koš. 

 

3.3. Práva zákonného zástupce nezletilého žáka 

3.3.1. Zákonný zástupce má právo být informován o průběhu pobytu žáka v domově mládeže, o 
chování a aktivitě nezletilého žáka (nejméně 1x ročně). 

3.3.2. Zákonných zástupce má právo podávat připomínky vedení domova mládeže a vychovateli 
vztahující se k pobytu žáka v zařízení. 

 

3.4. Povinnosti zákonného zástupce nezletilého žáka: 

3.4.1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do domova mládeže. 

3.4.2. Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání zástupce ředitele pro domov mládeže se 
osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy žáka. 

3.4.3. Zákonný zástupce má povinnost informovat domov mládeže o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, které by mohly 
mít vliv na průběh výchovy. 

3.4.4. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově 
mládeže (odjezd v průběhu týdne, odklad obvyklého příjezdu apod.). 



 

3.4.5.  Mimořádný odjezd z domova mládeže v týdnu (kromě důvodu akutního onemocnění, 
zkrácení týdenní výuky apod.) musí zákonný zástupce sdělit písemně nebo e-mailem 
s odůvodněním, výjimečně je možné oznámení provést telefonicky zástupci ředitele pro 
domov mládeže nebo vychovateli. 

3.4.6. Oznamovat důležité změny v údajích uváděných do dokumentace domova mládeže, tj. 
změny bydliště, doručovací adresy, zaměstnání a telefonní čísla na zákonného zástupce a 
další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. ukončení ubytování), nebo pro 
bezpečnost (např. změna pravidelného příjezdu na domov mládeže). 

3.4.7. Žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče písemně zástupci ředitele pro 
domov mládeže nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování, obvykle do 20. v 
měsíci. Při nedodržení této lhůty může být účtována úhrada za další měsíc.  

3.4.8. Uhrazovat poplatky za poskytované služby (ubytování a stravování) v předepsané výši a ve 
stanovených termínech. Měsíční úplata za ubytování a stravování, je splatná do konce 
předcházejícího měsíce (výjimkou je měsíc září, kde termín úhrady poskytovaných služeb 
bude uveden v informačním dopise nebo sdělen na úvodní schůzce).  

3.4.9. Zákonný zástupce je povinen podle §27 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., uhradit škody na 
majetku, které způsobí jeho nezletilé dítě úmyslně, ale i neúmyslně. 

 

3.5. Povinnosti zletilého žáka 

3.5.1. Řádně docházet do domova mládeže. 

3.5.2. Na vyzvání zástupce ředitele pro domov mládeže se osobně zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se své výchovy na domově mládeže. 

3.5.3. Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy. 

3.5.4. Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost v domově mládeže (odjezd v průběhu týdne, 
odklad obvyklého příjezdu apod.). 

3.5.5. Oznamovat důležité změny v údajích uváděných do dokumentace domova mládeže, tj. 
změny bydliště, doručovací adresy, telefonní čísla na zákonného zástupce a další údaje 
podstatné pro průběh výchovy (např. ukončení ubytování), nebo pro bezpečnost (např. 
změna pravidelného příjezdu na domov mládeže). 

3.5.6. Žádost o předčasné ukončení ubytování podává zletilý žák písemně zástupci ředitele pro 
domov mládeže nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování, obvykle do 20. v 
měsíci. Při nedodržení této lhůty může být účtována úhrada za další měsíc.  

3.5.7. Uhrazovat poplatky za poskytované služby (ubytování a stravování) v předepsané výši a ve 
stanovených termínech. Měsíční úplata za ubytování a stravování, je splatná do konce 
předcházejícího měsíce (výjimkou je měsíc září, kde termín úhrady poskytovaných služeb 
bude uveden v informačním dopise nebo sdělen na úvodní schůzce).  



 

3.5.8. Zletilý žák je povinen podle §27 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., uhradit škody na majetku, 
které způsobí úmyslně, ale i neúmyslně. 

4. Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a hygieny 

4.1. Zákazy 

4.1.1. Žákům je zakázáno užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky včetně jejich 
obalů (tj. zejména alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví 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 žádá rodiče o umístění žáka mimo domov mládeže. 
V případě důvodného podezření z požití alkoholu se žák podrobí orientační dechové 
zkoušce. Pokud bude dechová zkouška pozitivní, je u nezletilých žáků vyrozuměn 
zákonných zástupce, a to v jakoukoliv denní i noční dobu, který je povinen si žáka 
neprodleně odvést domů. V případě, že zákonný zástupce tak neučiní, bude vyrozuměn 
orgán sociálně právní ochrany a Police ČR. Pokud bude pozitivní dechová zkouška zjištěna 
u zletilého žáka, je mu zakázán vstup do domova mládeže. 

4.1.2. Žákům je zakázáno projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, 
vandalismus a jiné jednání snižující lidskou důstojnost, propagovat a rozšiřovat 
pornografii a podílet se na jiné nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy tolerovat vůči 
jiným i vůči vlastní osobě. 

4.1.3. Žákům je zakázáno kouřit v budově a v celém areálu školského zařízení (škola a domov 
mládeže), jakož i na všech akcích pořádaných domovem mládeže. 

4.1.4. Žákům je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče (především tepelné spotřebiče - 
vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy, aj). Výjimkou jsou registrované spotřebiče a jejich 
příslušenství (nutnost uzavření písemné dohody). Jedná se o strojky na holení, vysoušeče 
vlasů, kulmy, elektrické hodiny a budíky, rádia, nabíječky baterií, prodlužovací kabely, 
audiotechniku, lampičky, notebooky, tiskárny apod. Všechny spotřebiče podléhají revizi 
dle ČSN. Jejich vlastníci jsou povinni předložit je k revizi. Náklady za provedení revize a za 
spotřebu elektrické energie jsou zahrnuty v poplatku za ubytování. Za úhradu koncesního 
poplatku radiopřijímače zodpovídá vlastník. Nejsou povoleny televizory a jiné spotřebiče, 
které nesouvisejí s přípravou na vyučování a ubytováním. 

4.1.5. Žákům je zakázáno chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy na pokoji a v jiných 
prostorách domova mládeže. 

4.1.6. Žákům je zakázáno neoprávněně manipulovat se zařízením domova mládeže, zasahovat 
do elektrických zařízení a manipulovat s otevřeným ohněm (svíčky, zapalovače, vonné 
tyčinky aj.) 



 

4.1.7. Žákům je zakázáno bez svolení zástupce ředitele pro domov mládeže přemísťovat 
nábytek. Přivezení vlastního vybavení pokoje schvaluje zástupce ředitele pro domov 
mládeže. 

4.1.8. Žákům je zakázáno poškozovat (úmyslně i neúmyslně) a zcizovat majetek domova 
mládeže a jiných osob. Škody na majetku je povinen uhradit bezprostředně viník či jeho 
zákonní zástupci. Výši náhrady škody určuje zástupce ředitele pro domov mládeže. 

4.1.9. Žákům je zakázáno vnášet do domova mládeže cenné věci a předměty, které přímo 
nesouvisejí s pobytem nebo přípravou na vyučování, ani vyšší částky peněz. Výjimku může 
povolit vychovatel, kterému je žák povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit 
(podmínka pro případnou náhradu z pojištění). Vyšší finanční částky a cenné předměty 
raději ukládat k vychovateli. 

4.1.10. Žákům je zakázáno sedat na okna, vyhazovat věci z oken, vyklánět se a pokřikovat na 
kolemjdoucí. 

4.1.11. Žákům je zakázáno připravovat a konzumovat tepelně upravované jídlo na pokoji, v 
klubovnách nebo jiných společenských prostorách. Je zakázáno odnášet kuchyňské nádobí 
a náčiní z kuchyněk nebo z jídelny. Ke konzumaci tepelně upraveného jídla jsou v domově 
mládeže vyhrazeny prostory u kuchyněk nebo školní jídelna.  

4.1.12. Žákům je zakázáno ukládat potraviny a nápoje na okenních parapetech a balkónech. Žáci 
ukládají vlastní potraviny podléhající zkáze v lednicích a trvanlivé potraviny (např. pečivo, 
sušenky aj.) na vyhrazeném místě v pokoji. V lednicích a skříních lze ponechat přes víkend 
jen nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a neotevřených 
obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady).  

4.1.13. Žákům je zakázáno realizovat smíšené návštěvy na pokojích. 

4.1.14. Žákům je zakázáno parkovat soukromá motorová vozidla v areálu domova mládeže. 
Domov mládeže nezodpovídá za dopravní prostředky. 

4.1.15. Žákům je zakázáno polepovat nábytek, dveře a stěny.  

4.1.16. Žákům je zakázáno v době své nepřítomnosti či v době nočního klidu zapnuté 
elektrospotřebiče (PC, rádio aj.). Prodloužení osobní večerky a použití vlastního počítače 
k přípravě na vyučování, povoluje na žádost žáka vychovatel resp. konající služba. 
Povolení záleží na dodržování vnitřního řádu domova mládeže a na využívání studijní 
doby. 

4.2. Žák pro případ ohrožení zná telefonní čísla: 
112 – Integrovaný záchranný systém  
150 – Hasiči  
155 – Záchranná služba  
156 – Městská policie  

158 – Policie ČR 
 
 

 



 

5. Opatření k posílení kázně 

5.1. Odměny 

• pochvala vychovatele nebo ředitele domova mládeže, 

• bezplatné nebo částečné hrazení účasti na kulturní, sportovní nebo jiné akci, 

• věcná odměna, 

• odměna formou výhody (mimořádná vycházka, mimořádné prodloužení vycházky aj.) 
 

5.2. Kázeňská opatření 

• napomenutí vychovatele (ústní, písemné), 

• odejmutí výhody (omezení počtu vycházek, zkrácení vycházky aj.), 

• důtka ředitele, 

• kázeňská opatření ve správním řízení (podmíněné vyloučení a vyloučení z domova 
mládeže). 

5.2.1. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují 
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených vnitřním řádem domova mládeže. 

5.2.2. Udělení výchovných opatření se sděluje zákonným zástupcům nezletilých žáků písemně. 
Zákonným zástupcům zletilých žáků, se oznamují pouze kázeňská opatření s právními 
důsledky (správní řízení s žákem). 

5.2.3. Méně závažná provinění může žák odčinit formou alternativního trestu (pracovní činnost 
ve prospěch domova mládeže). 



 

6. Denní režim 

čas Činnost 

5,00 – 6,55 individuální buzení dle předem nahlášených požadavků 

7,00 budíček  

6,30 – 8,00 snídaně  

7,00 – 8,00 ranní hygiena, úklid pokojů, odchod do školy 

do 8,30 
• odchod žáků s akutními zdravotními potížemi k lékaři  

• žák, který odchází k lékaři, musí tuto skutečnost nahlásit do 8,00 hodin 
vychovateli, který vykonává službu 

12,00 – 14,45 Oběd 

12,00 – 17,00 
• návrat žáků do domova mládeže (dle 

rozvrhu hodin ve škole) 

• osobní volno žáků 1.ročníků 

Organizovaný čas v rámci 
výchovně vzdělávací práce 
skupiny.  
 
Plánovaná aktivita je vždy 
stanovena v měsíčním 
plánu a termín a čas je 
konkretizován v týdenním 
plánu. 
 
V tomto čase nejsou žákům 
povolovány vycházky. 

17,00 – 18,00 
• vycházka nezletilých žáků do 17,30 

• vycházka zletilých žáků do 18,00 

17,45 – 18,30 Večeře 

19,00 – 20,30 
 

Studijní doba 
 

20,30 – 21,55 příprava na večerku – osobní hygiena, příprava postele 

22,00 – 6,00 večerka, noční klid 

6.1. Vycházky v rámci osobního volna povoluje vychovatelka na základě osobní žádosti žáka. 
Při povolování vycházky se přihlíží k prospěchu a chování žáka ve škole i na domově 
mládeže, dodržování vnitřního řádu domova mládeže, aktivním zapojení žáka do 
organizované činnosti. 

6.2. Mimořádné vycházky mimo osobní volno nebo prodloužené vycházky povoluje zástupce 
ředitele pro domov mládeže nebo vychovatelka, která má službu. 

6.3. Osobní volno, kdy žákovi není povolena vycházka, je využíváno ke studiu, k individuálním 
zájmovým aktivitám v areálu domova mládeže, pracovní činnosti ve prospěch domova 
mládeže. 



 

7.  Závěrečná ustanovení 

7.1. Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2012. 

7.2. Znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka a ten je povinen se jím důsledně řídit. 
Neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka neomlouvá.  

7.3. Při nástupu na domov mládeže jsou všichni žáky a zákonní zástupci seznámeni s vnitřním 
řádem. 

7.4. Vnitřní řád je vyvěšen na veřejně přístupném místě.  

7.5. Žák a zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem seznámení se s ustanoveními vnitřního 
řádu domova mládeže a jeho dodržováním. 

7.6. Nabytím účinnosti tohoto vnitřního rádu se ruší platnost řádu předcházejícího. 

 

V České Lípě dne 31. 8. 2012 ……………………………………… 

 Ing. Petr Veselý 

  ředitel školy 


