
 

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚ 

PLATNÝ OD ZÁŘÍ 2019 

 
Základní ustanovení 

Domov mládeže je účelovým zařízením SUPŠ Bechyně, které poskytuje studentům 

ubytování a stravování, vytváří sociální podmínky a zázemí pro rozvoj jejich osob-

nosti a úspěšné studium. Domov mládeže řídí ředitel SUPŠ Bechyně. 

Vnitřní řád domova mládeže se řídí: 

 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším od-
borném a jiném vzdělávání; 

 vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb.; 

 vyhláškou MŠMT ČR č. 17/2015 Sb.; 

 vyhláškou MZ č. 410/2005 Sb.; 

 občanským zákoníkem; 

 bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. 

Ubytování 

Domov mládeže poskytuje žákům ubytování na dobu jednoho školního roku. Ubyto-
vání v DM není nárokové. Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění, i když 
žák není ubytován po všechny dny v měsíci. 
 
DM je v provozu po celý školní rok, kromě období vánočních, jarních a hlavních 
školních prázdnin. V příjezdový den (většinou neděle) se otevírá v 17.00, v den 
odjezdu (většinou pátek) se uzavírá ve 14.00. 
 
O víkendech je možno zůstávat v domově mládeže. Žáci si hradí provozní náklady 
víkendového provozu. Zahraniční žáci částkou 500,- Kč za daný měsíc, čeští žáci 
50,- Kč za víkendový den. Náhrada provozních nákladů u českých žáků se neplatí  
v případě školních akcí. Poplatek za ubytování je inkasován k 15. dni v měsíci 
v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb. z bankovního 
konta zákonného zástupce žáka na účet školy číslo 9993150257/0100. 
 
Stravování| 
 
Domov mládeže poskytuje ubytovaným žákům stravování v rozsahu snídaně, 
přesnídávka, oběd, večeře a možnost druhé večeře. Ubytovaní žáci mají právo 



odebrat celodenní stravu. Poplatek za stravování se hradí zálohově a je inkasován 
společně s poplatkem za ubytování (číslo účtu 9993150257/0100). 
 
V případě nepotvrzené platby nebude zajištěno stravování. Opakované nedodržení 
platebního termínu může být důvodem k ukončení pobytu v DM. 
 
Žáci jsou povinni v případě nemoci či jiné nepřítomnosti stravu odhlásit přímo, 
telefonicky nebo pomocí webových stránek (www.strava.cz) a to nejpozději do 11.00 
hodin předcházejícího dne. 
 
Pokud je stav žáků stravujících se přes víkend v DM pod 25, nebude v provozu 
jídelna DM a žáci se stravují z vlastních zdrojů. 

 
Práva a povinnosti ubytovaných žáků 

 
Žák má právo: 

 používat veškeré zařízení v DM určené pro žáky (posilovna, herna, počítačová 
učebna, DVD, klubovny, kuchyňky, keramická dílna); 

 užívat WiFi síť zdarma; není možno nárokovat kvalitu připojení; 

 podílet se na organizaci sportovní, kulturní a společenské činnosti;  

 zúčastňovat se zájmové činnosti; 

 přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách DM (vestibul) nebo po dohodě 
s vychovatelem ve společenské místnosti; 

 požadovat základní vybavení pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla 
vždy po 14 dnech nepřetržitého užívání, při změně obsazení lůžka nebo při 
výskytu infekční nemoci; 

 se souhlasem vedení DM po předložení potvrzení o odborné revizi elektro-
spotřebiče a po uhrazení příslušného poplatku užívat vlastní PC, notebooky, 
CD přehrávače apod. (viz dále – povinnosti); 

 požádat v souladu s režimem vycházek příslušného vychovatele o udělení 
vycházky kterýkoli den v týdnu; 

 volit a být volen do žákovské samosprávy, pracovat v ní a jejím prostřednic-
tvím se obracet na ředitele; 

 podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM řediteli, vychova-
teli nebo žákovské samosprávě; 

 získat informace a poradenskou pomoc DM nebo školského poradenského 
zařízení v záležitostech týkajících se výchovy; 

 se stížnostmi se obracet na skupinového vychovatele nebo ředitele. 
  
Žák je povinen: 

 znát a dodržovat vnitřní řád DM a řídit se pokyny zaměstnanců DM; 

 dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví vlastního i spolubydlících  
a dodržovat protipožární předpisy; 

 po příjezdu do DM se ihned nahlásit vychovateli ve službě nebo službě na 
vrátnici; 

 hlásit ihned každé onemocnění nebo poranění vychovateli a řídit se jeho 
pokyny; pokud trvá nemoc déle než dva dny, žáci odjíždějí domů; pokud žák 
zůstává nemocný v DM (do 2 dnů), dodržuje léčebný režim v izolační místnosti 
DM; 

http://www.strava.cz/


 šetřit zařízení DM, šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami, ukládat 
potraviny podléhající zkáze do ledničky; 

 hlásit okamžitě závady zjištěné na inventáři a zařízení; 

 v plném rozsahu uhradit škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti, 
poškození nábytku, malby, výzdoby, včetně ztráty klíčů; 

 dbát na osobní hygienu, udržovat pořádek a čistotu ve věcech osobních, na 
pokoji i ve společných prostorách; 

 dodržovat zásady slušného chování, chodit přiměřeně a čistě oblečen, po-
užívat noční oblečení, respektovat intimní soukromí ostatních spolubydlících; 

 zachovávat pravidla občanského soužití a slušného chování ke všem pracov-
níkům DM; 

 při vstupu do DM se přezout do domácí obuvi, venkovní obuv skladovat 
v místnosti sloužící k těmto účelům; 

 v době nepřítomnosti zamykat pokoj, hlásit vychovateli ztrátu osobních věcí; 

 jakýkoliv odchod z DM po 18.30 a návrat si nechat potvrdit do výjezdové 
legitimace od příslušného vychovatele; 

 mimořádný odjezd z DM během týdne povolí vychovatel výchovné skupiny 
nebo vychovatel v  hlavní službě na základě písemné žádosti zákonných zá-
stupců s konkrétním datem a s podepsáním převzetí veškeré odpovědnosti za 
své děti (neplatí pro žáky starší 18 let); 

 přicházet do DM včas, střízlivý a řádně upraven; 

 svědomitě se připravovat na vyučování; 

 ukládat peněžní částky vyšší než 100,- Kč do pokladny na vychovatelně nebo 
do centrálního trezoru; 

 pro používání vlastního elektrospotřebiče předložit potvrzení o jeho odborné 

revizi a uhradit poplatek za jeho užívání; 

 v DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče, ovšem pouze po 

předložení potvrzení o odborné revizi spotřebiče (nutné je „kulaté razítko“). 

Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM vlastní 

elektrospotřebič užívat; domov mládež se na začátku školního roku pokusí 

zorganizovat návštěvu revizního technika k provedení hromadné revize; tato 

revize je zpoplatněna a studenti jí platí v hotovosti; 

 za užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče účtujeme 20,- Kč měsíčně; 

příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu připočtena k poplatku za stravu 

a ubytování; nelze užívat spotřebiče s vysokým příkonem (ponorný vařič, 

vlastní žehličku, varné konvice, toaster, sendvičovač, apod.) ; 

 zúčastňovat se v plném rozsahu školního vyučování – v době jeho trvání žák 

nesmí zůstat bez omluvy v DM. 

Ubytovaným žákům není povoleno: 

 ve svém chování uplatňovat projevy šikany, kyberšikany, rasismu i jiného 
ponižování; dále pak nevhodné fyzické kontakty sexuálního charakteru: 
přechovávat, držet, distribuovat, zneužívat návykové látky a pěstovat rostliny, 
ze kterých se vyrábějí - rozumí se alkohol, psychotropní látky a ostatní látky 
způsobilé ovlivňovat psychiku člověka a jeho rozpoznávací schopnosti  
a sociální chování; v případě odůvodněného podezření z požití návykové látky 



(alkohol), se žák podrobí orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu; 
u psychotropních látek platí oznamovací povinnost PČR; 

 kouření ve všech prostorách DM i jeho okolí, zákaz se vztahuje i na elektro-
nické cigarety a vodní dýmky; 

 přechovávání zbraní, nábojů, výbušnin, chemikálií a provádět jakékoli chemic-
ké pokusy; 

 poškozovat zařízení DM a provádět jakékoli opravy a manipulace na elektro-
rozvodném, televizním či rozhlasovém zařízení a ústředním topení (poško-
zovat hasicí přístroje a hydranty, manipulovat s nimi a odstraňovat z nich 
informační nápisy); 

 vynášet z DM veškeré zařízení či vybavení DM a z jídelny nádobí, příbory  
a jídlo pro žáky neubytované v DM; 

 přemísťovat inventář DM bez vědomí vychovatele; 

 manipulace s otevřeným ohněm (svíčky, vonné tyčinky apod.); 

 přechovávat zvířata; 

 používat vlastní žehličku, varné konvice, toaster, sendvičovač, televizor, led-
ničku, mrazák, přímotop apod.; 

 rušit noční klid; 

 hrát hazardní hry; 

 jezdit na kolečkových bruslích a skateboardu v prostorách DM; 

 parkování všech druhů vozidel v prostorách DM s výjimkou jízdních kol; 
používání jízdního kola je možné jedině s písemným souhlasem rodičů nebo 
zákonného zástupce a s vybavením pro cyklisty podle zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích;  

 navštěvovat pokoje, kde jsou ubytováni žáci opačného pohlaví; 

 zvát na pokoje spolužáky či kamarády v DM neubytované; 

 vyklánění a pokřikování z oken a balkónů a přelézání přes balkóny; 

 koupání a bruslení ve volné přírodě; 

 v odpoledních a večerních hodinách opouštět DM, pokud se žák ten den ne-
zúčastnil školního vyučování. 

 

Práva a povinnosti zletilých žáků 

Přestože je žákům více než 18 let, jsou ubytováni ve středoškolském zařízení. Proto  
i pro ně platí ustanovení řádu DM v plném rozsahu, doplněno pouze o několik úprav: 

 studijní doba není povinná, není však přípustné jakýmkoli způsobem rušit 
studijní klid ostatních žáků; 

 vycházka může být každý den do 22.00 (v neděli do 21.30) – je nutné o ni 
požádat vychovatele; po návratu je nutné dodržovat noční klid; odpoledních  
a večerních hodinách opouštět DM, pokud se žák ten den nezúčastnil školního 
vyučování; 

 nárok na výjezd má žák, má-li splněné základní povinnosti v DM a nemá udě-
lené kázeňské opatření; 

 osobně předem nahlásí výjezd (noční nepřítomnost) v DM; 

 plnoletí žáci si mohou vzít jeden výjezd za týden; 

 na mimořádné výjezdy v týdnu není třeba mít potvrzení od rodičů; 

 osobní volno o víkendu: v případě celodenní nepřítomnosti v DM je nutné se 
dohodnout s vychovatelem ve službě (akce školy, ZUŠ, turistika apod.). 



Zletilí žáci jsou povinni: 

 informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu 

v domově mládeže; 

 omluvit včas a řádně svoji nepřítomnost; 

 oznamovat DM údaje, které jsou podstatné pro průběh pobytu nebo bezpeč-

nost žáka / žákyně a změny v těchto údajích. 

V případě, že ubytovaný žák nedodržuje ustanovení řádu DM, mohou mu být tyto 

výjimky odebrány. 

Režim dne 

6.30 budíček, hlášení nemocných vychovateli, hygiena, úklid 

6.30 - 7.30 snídaně 

8.00 kontrola úklidu 

11.30 - 13,30 oběd 

17.15 - 18.15  večeře 

do 18.30 osobní volno 

18.30 - 19.00 kontrola přítomnosti - žáci jsou na svých pokojích 

19.00 - 21.00 studijní klid 

do 21.30 ukončení zájmové činnosti na klubovnách, odpojení sítě Wi-fi, žáci jsou na 

svých pokojích 

21.00  příprava na večerku 

22.00 večerka 

 
Budíček. Budíček provádí vychovatel konající službu. Vlastní vstávání si přizpůsobí 
žáci svým zvyklostem a potřebě času pro splnění svých povinností. Vyvětrají pokoj, 
složí lůžkoviny, uklidí pokoj a vynesou odpadky. 
 
Úklid. Je dokončen do 8.00, i když vyučování začíná později. Provádí se i na pokoji, 
kde zůstává nemocný, hodnotí se barevným rozlišením a výsledky se uvádějí na 
bodovací tabulky na patrech. Jednou týdně se provádí velký úklid pokojů a pokoj je 
připraven ke kontrole nejpozději do 18.30. Služba na patře každý den uklízí sepa-
rovaný odpad, na pokyn vychovatele uklidí kuchyňku, klubovnu, botárnu a posbírá 
odpadky v okolí pavilonu. 

 
Osobní volno. Denně do 18.30. 

 
Studijní klid. Na pavilonu musí být v době studijního klidu (19.00 - 21.00) naprostý 
klid, aby se všichni mohli připravovat na vyučování. Žáci se zdržují na svých 
pokojích, po dohodě s vychovatelem případně i na klubovně nebo v jiných společ-
ných prostorách. Během studijního klidu platí zákaz pouštění rádií, hraní na hudební 
nástroje, sprchování. Studijní doba je pro žáky 1. a 2. ročníků povinná. Za adekvátní 
náhradu studijní doby lze považovat návštěvu kroužků pořádaných školou a výtvarné 
a vzdělávací aktivity v ZUŠ, případně i v KD. Vychovatelé konající službu budou 
požadovat potvrzení účasti žáka v konkrétní den a hodinu od vedoucího kroužku 
nebo pořadatele kulturní akce. Při zájmové činnosti ve večerních hodinách (sport, 



kultura, televize, vycházky atd.) se studijní doba nahrazuje. Žáci 3. a 4. ročníků 
povinnou studijní dobu nemají, může jim být určena na přání rodičů či třídního učite-
le. Studium po večerce povoluje výjimečně vychovatel, který o tom obeznámí noční 
službu. 

 
Nemocní v DM. Před odchodem k lékaři se žáci nahlásí vychovateli, po odchodu  
z ordinace jdou ihned vyrozumět třídního učitele (případně ředitele či jeho zástupce) 
a při příchodu do DM s rozhodnutím lékaře seznámí vychovatele. 

 
Víkendy v DM. Žáci, kteří mají zájem zůstat v DM na víkend, se nahlásí osobně vy-
chovateli. Při víkendovém pobytu v DM je možný výjezd pouze s písemným svolením 
zákonného zástupce. Po příjezdu z víkendu se žáci do DM dostaví nejpozději 
ve 21.30 a osobně se nahlásí vychovateli ve službě. 

 
Večerka. Vyhlašuje se ve 22.00. Po dohodě s vychovatelem v noční službě může být 
večerka prodloužena – žák má rozestláno po osobní hygieně a neruší noční klid, 
studium, sledování televize. Žáci vracející se z vycházek, kina nebo jiných akcí se 
chovají tak, aby večerku nerušili. 
 
Provoz jídelny. Jídlo se vydává v určených termínech, domáhat se výdeje před či po 
určených časech je bezpředmětné. Výjimky jsou možné pouze po dohodě 
vychovatele s kuchařkami. 15 minut po ukončení oběda a večeře se jídelna zamyká. 
 
Vycházky. Udělují se v návaznosti na chování, plnění povinností, bodování, úklidu, 
případně po dohodě s rodiči. Vycházky i ostatní zájmovou činnost povoluje vychova-
tel sloužící na příslušném patře. O víkendu je možné si vyžádat vycházku již ráno, je 
ale nutné se do DM dostavit k průběžné domluvené kontrole, pak může vycházka po-
kračovat. O udělení víkendové vycházky rozhoduje vychovatel ve službě. Při neoče-
kávaném zdržení se na vycházce je žák povinen neprodleně telefonicky informovat 
vychovatele konajícího službu. 
 
Udělování vycházek: 

 žáci do 15 let vycházky nemají; 

 žáci 1. ročníků mají 1 vycházku týdně do 21.30 kterýkoli den; 

 žáci 2. ročníků mají 2 vycházky týdně do 21.30 kterýkoli den; 

 žáci 3. - 4. ročníků mají vycházku do 21.30 každý den; 

 žáci starší 18 let mohou mít vycházku do 22.00 hodin každý den; 

 v neděli jsou vycházky pro všechny žáky pouze do 21.30. 
 

Všechny vycházky může skupinový vychovatel omezit na dobu určitou z těchto důvo-
dů: 

 za porušování vnitřního řádu; 

 za zneužití vycházek; 

 za špatnou studijní morálku; 

 za nevhodné chování; 

 na žádost zákonných zástupců; 

 při udělení kázeňského opatření. 
 
 
 



Výchovná opatření 
 
Odměny. Za vzorné chování, plnění povinností, za mimořádný čin, za mimořádné 
zásluhy ve prospěch ubytovaných žáků nebo DM apod. může být udělena pochvala 
vychovatele nebo ředitele a také jiné ocenění. 

 
Kázeňská opatření. Pokud žák porušuje řád domova mládeže, je mu uloženo podle 
závažnosti provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb.:  

 podmínečné vyloučení z ubytování v domově mládeže se zkušební lhůtou nej-
déle na dobu jednoho roku; 

 vyloučení z ubytování v domově mládeže. 
 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům DM se vždy po-
važují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 
S ohledem na zákonné právo pedagogických pracovníků na ochranu před násilím 
jsou tyto přestupky řešeny vyloučením a u nezletilých oznámením orgánu sociálně 
právní ochrany dětí (SPOZ). 
 
Žákovská samospráva 
 
Na začátku každého školního roku se ustanoví žákovská samospráva, složená ze 
zástupců všech skupin.  
 
Na první schůzce si zástupci skupin zvolí předsedu, který bude hájit zájmy žáků při 
jednání s vedením domova.   
 
Schůzky žákovské samosprávy se konají 2x do roka nebo dle potřeby a svolává je 
předseda samosprávy nebo hlavní vychovatel DM. Se samosprávou spolupracuje 
hlavní vychovatel DM v těchto oblastech: 

 využívání volného času; 

 výchovná opatření; 

 ostatní. 
 
Součástí žákovské samosprávy je stravovací komise složená ze zástupců jednotli-
vých výchovných skupin, vedoucí domova mládeže a vedoucí jídelny. Stravovací ko-
mise se schází dvakrát do roka nebo dle potřeby a svolává ji předseda samosprávy. 
 
Závěrečná ustanovení 

 znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka a je povinen se jím důsled-
ně řídit; 

 neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka neomlouvá; 

 žák stvrzuje svým podpisem seznámení se s ustanovením vnitřního řádu 
domova mládeže na začátku každého školního roku; 

 zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem na přihlášce k ubytování, že se 
seznámil s ustanovením vnitřního řádu domova mládeže; vnitřní řád domova 
mládeže je dostupný na webových stránkách školy v sekci Studium – Domov 
mládeže a Dokumenty ke stažení. 

 
 



Přílohami vnitřního řádu jsou: 

 bezpečnostní předpisy a ochrana zdraví při práci; 

 požární poplachové směrnice. 
 
 
V Bechyni dne 1. 9. 2019 
 
 

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy 
 

 

 


