


Řád domova mládeže ISŠT  

Řád domova mládeže se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních ze dne 22. 2. 2005, vyhláškou č. 436/2010 Sb. 

ze dne 22. 12. 2010 a dalšími vyhláškami navazujícími na školský zákon č. 561/2004 

Sb. v platném znění o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Rovněž vychází z hygienických 

předpisů pro ubytované žáky.  

1. Provoz domova mládeže 

Domov mládeže je v provozu během školního roku mimo víkendů, prázdnin a státem 

uznávaných svátků. Změnu provozní doby povoluje ředitel školy. Ubytování v domově 

mládeže se poskytuje žákům a žákyním zásadně na dobu jednoho školního roku, a to 

na základě platné přihlášky, kterou podává řediteli školy zákonný zástupce žáka nebo 

žák, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti. Během školního roku ukončí ředitel 

školy žákovi umístění v domově mládeže pokud: 

• o to požádá písemně zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je zletilý. Žádost je 

nutné zaslat k rukám ředitele školy nejméně 10 dnů před požadovaným termínem 

ukončení pobytu v DM;  

• zákonný zástupce nebo žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených 

s ubytováním po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou 

dočasně bránit poukázání příspěvku; 

• žák přestal být žákem školy; 

• žákovi bylo povoleno přerušit studium; 

• žákovi bylo ukončeno ubytování v domově mládeže pro porušování vnitřního řádu 

domova mládeže. 

Ubytovaní žáci a žákyně mají zajištěnou celodenní stravu. Celodenní strava se skládá 

ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny, večeře a 2.večeře. Poplatky za ubytování a 

stravování se řídí výše uvedenými vyhláškami. V pravomoci ředitele školy je částku 

za ubytování z důvodů organizace výuky ve škole nebo vzhledem k sociálním 

poměrům ubytovaného žáka upravit. Provoz DM se řídí denním režimem, který je 

součástí tohoto řádu. Službu určuje po pokojích na dobu čtrnácti dnů. Vstup do 

budovy DM je povolen pouze ubytovaným žákům a žákyním s výjimkou celoškolských 

akcí organizovaných na domově mládeže. Dále je vstup do budovy DM a návštěva na 

pokoji povolena se svolením vychovatele žákům ISŠT a rodinným příslušníkům. 

Rodičům je navíc umožněna prohlídka DM při vstupu jejich syna nebo dcery do 1. 

ročníku a v době konání rodičovských schůzek. 



2. Práva ubytovaných žáků a žákyň: 

• používat přidělenou ložnici a využívat veškeré zařízení DM určené žákům a 

žákyním; 

• podílet se na organizaci života žáků a žákyň v DM a účastnit se všech akcí 

pořádaných DM;  

• podávat připomínky ke všem otázkám života DM řediteli školy, vedoucímu 

vychovateli, vychovateli;  

• odjíždět na dny pracovního volna a klidu k rodičům; 

• odjíždět i jinam během týdne, avšak u nezletilých žáků pouze s písemným nebo 

telefonickým souhlasem zákonného zástupce, u zletilých žáků s oznámením 

daného žáka o mimořádném odjezdu z DM; 

• při odchodu na vycházku se nahlásit vychovateli; 

• přijímat se souhlasem vychovatele návštěvy; 

• se souhlasem vychovatele a spolubydlících používat vlastní elektrické spotřebiče 

(rádia, radiomagnetofony, CD přehrávače, hifi věže, walkmany, holicí strojky, 

počítače, vysoušeče vlasů, horkovzdušné kulmy a mobilní telefony); 

• vyžadovat klid na patře v době studijního klidu a po večerce; 

• požadovat ošetření vychovatelem v případě poranění v době ubytování v DM; 

• zúčastňovat se akcí i mimo DM pořádaných ISŠT nebo jinými organizacemi a 

sportovními kluby. Při pravidelné účasti na akcích mimo DM je nutný písemný 

souhlas vychovatele;  

• žák ISŠT má právo požádat ředitele ISŠT o poskytnutí ubytování na DM, při 

vyřizování této žádosti se bere v úvahu vzdálenost bydliště. 

3. Povinnosti ubytovaných žáků a žákyň: 

• dodržovat řád DM; 

• být ukázněni a řídit se pokyny a příkazy všech zaměstnanců DM; 

• dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování; 

• přezouvat se, chodit po DM v domácí obuvi; 

• svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu; 

• udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na ložnici, ve společných 

prostorách a venkovním areálu DM; 

• používat pouze schválené elektrospotřebiče z vybavení DM, vlastní 

elektrospotřebiče na základě kontroly elektrospotřebiče pracovníkem ISŠT k tomu 

určeným, jeho písemného souhlasu; 

• plnit požadavky osobní a kolektivní hygieny; 

• šetřit energií, vodou a nepoškozovat zařízení DM, způsobí-li žák škodu z nedbalosti 

nebo úmyslně, je jeho zákonný zástupce nebo žák, pokud je zletilý, povinen uhradit 

zaviněné škody nebo uvést poškozenou věc neprodleně do původního stavu; 



• dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy; 

• trvanlivé potraviny ukládat pouze do nočních stolků, ostatní do ledničky; 

• neprodleně oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění. V případě, že žák nebo 

žákyně zůstane z nějakého důvodu doma, oznámí toto zákonný zástupce žáka 

nebo žák, pokud je zletilý, domovu mládeže nejpozději do původně plánovaného 

příjezdu do DM; 

• přicházet do DM bez známek požití návykových látek, nejpozději do povolené 

vycházky vychovatelem; 

• nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz. Pokud se tomu nelze 

vyhnout, pak jsou žáci povinni uložit cennosti v kanceláři vychovatele; 

• výzdobu na pokojích musí projednat s vychovatelem a umístit ji na vyhrazeném 

místě. Zásadně nesmí být neestetická, propagovat fašizmus, rasizmus a další 

nedemokratické ideje, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky, kouření, alkohol, 

pornografii, násilí atd.; 

• opustit DM při odjezdu na dny pracovního volna a klidu do 14:00 hodin, tuto dobu 

může ředitel školy z provozních důvodů změnit; 

• přijíždět do DM v neděli od 18:00 hodin nebo v pondělí od 6:00 hodin; 

• před odchodem na vycházku se žák nahlásí vychovateli; 

• neprodleně vychovateli nahlásit škody a závady na inventáři; 

• nahlásit vychovateli předem mimořádné odjezdy z DM –viz bod 2, odst. e; 

• nezletilý žák a žákyně při mimořádném odjezdu z DM předkládá vychovateli 

odjezdovou knížku ve které záznam o odjezdu potvrdí zákonný zástupce; 

• při příchodu do DM od lékaře ohlásí se vychovateli a předloží doklad o 

neschopnosti nebo uschopnění. V případě neschopnosti odjede ještě ten den 

k rodičům, pouze výjimečně povoluje sloužící vychovatel pobyt v DM; 

• zletilý žák, zletilá žákyně omlouvá osobně svoji nepřítomnost v DM; 

• podílet se na úklidu vnitřních a venkovních prostor; 

• žáku, který nedodržuje řád DM nebo se dopouští kázeňských přestupků, nemusí 

být povolena vycházka nebo účast na akcích pořádaných ISŠT nebo jinými 

organizacemi. 

• při nástupu na DM přebírá žák zodpovědnost za stav inventáře a pořádek na     

pokoji, na kterém je ubytován. 

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků: 

Zákonní zástupci mají právo 

• na informace o průběhu a pobytu žáka na DM; 

• na informace o DM podle zákona číslo č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím; 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí v chování 

žáka na DM; 



Zákonní zástupci mají povinnost 

• zajistit, aby žák dojížděl na DM; 

• na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se ubytování žáka; 

• informovat DM o zdravotní způsobilosti žáka; 

5. V domově mládeže je zakázáno: 

• svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do elektroinstalací a ostatních sítí; 

• požívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky; 

• kouřit; 

• přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a 

výbušninami; 

• hrát hazardní hry; 

• přechovávat motorová vozidla; 

• opouštět DM bez svolení vychovatele; 

• přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu 

mimo místa k tomu určená; 

• provádět opravy a úpravy elektrických zařízení (pojistky, vypínače, zásuvky, 

výměna žárovek); 

• vzájemné návštěvy na pokojích chlapců a dívek bez souhlasu vychovatele; 

• přechovávat zvířata; 

• pořizovat audiovizuální či jiné záznamy zaměstnanců školy bez jejich výslovného 

souhlasu; 

• v období odborného výcviku docházet v dopoledních hodinách na DM jen 

v nejnutnějších případech; 

• dopouštět se projevů rasismu, šikany a vandalismu. 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáka 

• žák dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zájmové činnosti, 

svému vychovateli ihned oznámí každé zranění; 

• žák musí mít s sebou na DM průkaz zdravotní pojišťovny; 

• musí dodržovat protipožární předpisy a opatření; 

• žákům je zakázáno manipulovat s elektroinstalací; 

• po chodbách a schodištích se žáci pohybují tak, aby nepřivodili sobě či jiné osobě 

zranění; 

• všechny závady, které by mohly vést ke zranění osob, musí žáci hlásit vychovateli; 

• při použití vařiče v kuchyňce nesmí žák během vaření kuchyňku opouštět, 

• po skončení vaření musí vypnout vařič ze zásuvky. 



7. Režim dne v DM 

• budíček dle začátku zaměstnání; 

• ranní hygiena, úklid pokoje, odchod do zaměstnání nejpozději do začátku 

vyučování; 

• osobní volno a zájmová činnost žáků každý den do 16,30 hodin; 

• vycházky žáků jsou každý den do 21 hodin, výjimečné prodloužení vycházek 

povoluje vychovatel; 

• strava se vydává žákům dle provozní doby školní jídelny 

• studijní doba pro žáky je individuální, žáci se zhoršeným prospěchem mají studijní 

dobu od 16:00 do17:00 hodin; 

• příprava na večerku v době od 21:30 do 22:00 hodin – osobní hygiena a příprava 

lůžka; 

• večerka ve 22:00 hodin, výjimku povoluje vychovatel; 

• do 23:00 hodin je možnost použití internetu na pokojích. 

8. Kontrola dodržování řádu DM 

Kontrolu provádí ředitelka školy, vedoucí vychovatel a vychovatelé. 

Schváleno dne: 

7. ledna 2019 

Ing. Jitka Jiskrová, MBA 

ředitelka školy 


