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Vnitřní řád Domovů mládeže při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové
škole a Střední škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf
Bratislavská 2166
Mariánská ul. 1100
Varnsdorf
Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které je součástí VOŠ, SOŠ a SOŠ služeb a
cestovního ruchu Varnsdorf. Poskytuje žákům střední školy a studentům VOŠ ubytování a
zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.
Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou
zájmových činností.
DM nezajišťuje ubytování o víkendech a o školních prázdninách. Domovní řád vymezuje
zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované. Jeho
nerespektování může mít vliv na ubytování žáka v průběhu školního roku, případně na přijetí žáka
k ubytování v následujícím školním roce.
I. Podmínky ubytování
1. Dle § 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízeních umísťuje ředitel školy žáky do domova mládeže na základě
přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem v termínu stanoveném
ředitelem vždy na dobu jednoho školního roku.
2. Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel šk. zařízení ke vzdálenosti místa
jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a jejich
zdravotnímu stavu.
3. Při umístění žáka nebo studenta do DM je přihlédnuto k chování žáka nebo studenta na DM v
uplynulém školním roce a k dodržování domovního řádu DM.
4. Na umístění žáků nebo studentů do domova mládeže není právní nárok.
5. Právo na ubytování žáka, studenta zaniká:
a) nebude-li zapsán ke studiu v příslušném školním roce
b) pokud přestane být v průběhu ubytovacího období žákem, studentem školy
c) rozhodnutím ředitele VOŠ, SOŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf o zrušení
ubytování na základě rozhodnutí výchovné komise
d) na základě vlastního rozhodnutí nebo rozhodnutí zákonného zástupce žáka
e) vyřazením objektu pro ubytování z provozu
f) pokud nebude hrazen příspěvek na ubytování v řádném terminu stanoveném příslušnou
směrnicí

II. Úplata nákladů za ubytování a stravování
Dle vyhlášky MŠMT č. 108/2005 sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a
školských účelových zařízeních je výše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže 900 Kč
měsíčně za jednoho žáka. Tato částka zahrnuje standartní položky za energie, topení, osvětlení
zářivkami a lampičkami, využití ledničky, varné konvice, mikrovlnné trouby, vařiče.
Dále je stanoven měsíční poplatek 100 Kč za nadstandardní používání spotřebičů (PC + tiskárna,
televize, nabíječky, žehličky na vlasy, kulmy, CD přehrávače, rádia, fén, holicí strojek, el. budík,
playstation) v DM Bratislavská ul. i Mariánská ul.. Měsíční poplatek 100 Kč za využívání
internetu na DM Mariánská ul.
V odůvodněných případech (např. žáci IV. ročníků v době maturit) je možné ubytování žáka za 50
Kč/noc.
Platba za stravu a ubytování činí 2300 Kč a je poukazována převodem na účet školy k tomu
určený. První platbu za stravu a ubytování žáka / studenta v daném školním roce je nutné uhradit
v měsíci srpnu, poslední úhrada je převáděna na účet školy v měsíci květnu. Dvakrát ročně (v
lednu a červenci) bude provedeno celkové vyúčtování (vratka nebo doplatek), částka bude
poukázána na účet, výběr vrácené částky hotovosti nebude v pokladně možný.
Úplata za ubytování v domově mládeže je ponížena o dny školních prázdnin, organizačního volna
a svátků dle aktuálního věstníku organizace daného školního roku.
Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za
ubytování a stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem šk. zařízení jiný termín
úhrady, nebude žáku / studentovi následující měsíc poskytnuto na DM ubytování a stravování.

III. Práva ubytovaných žáků, studentů
Používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného žákům,
studentům.
Podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM.
Vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života na DM vychovatelům DM, vedoucí
vychovatelce DM, řediteli DM.
Odjíždět na dny pracovního klidu k rodičům.
Odjíždět i jinam během týdne, avšak pouze s předběžným písemným souhlasem rodičů nebo na
základě telefonické žádosti rodičů. Zletilý žák může svoji nepřítomnost na DM předem omluvit
sám.
Přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru vždy se souhlasem vychovatele.
Se souhlasem příslušného vychovatele a spolubydlících užívat vlastní rádio, CD přehrávač, PC, při
jejich užívání bude brán ohled na ostatní ubytované. Není dovoleno užívání těchto el. přijímačů
v době nočního klidu a v době studijního klidu. Dále může žák používat holicí strojky, fény,
kulmy, žehličky na vlasy.
Žádat vychovatele o pomoc při řešení osobních problémů, o poskytnutí základních léků
z lékárničky DM.
Požádat příslušného vychovatele o souhlas s účastí na pravidelných činnostech mimo DM (např. v
zájmových kroužcích), pokud je návrat z nich v rozporu s denním režimem DM a je písemně
schválen rodiči.

IV. Povinnosti ubytovaných žáků, studentů
Dodržovat domovní řád a provozní řád ŠJ, řídit se stanoveným časovým harmonogramem dne a
dbát pokynů vychovatelů DM.
Plnit služby, které jsou stanovené vždy pro daný časový úsek – vynášení barelu, úklid kolem
budovy DM, zvedání židlí v jídelně, úklid klubovny a kuchyňky.
Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu (používání PC v této
době pouze se svolením vychovatele)
Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy.
Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji a ve všech prostorách DM, (denně
uklízet svůj pokoj a 1x týdně provádět tzv. generální úklid).
Šetřit zařízení DM, energii, vodu a potraviny.
Žák / student je povinen chovat se a jednat tak, aby svým chováním a jednáním neublížil sobě ani
nikomu ve svém okolí a nepoškodil majetek DM ani ostatních ubytovaných v DM. Veškeré
poškození majetku DM jsou žáci a studenti povinni uhradit v plném rozsahu po sepsání škodního
protokolu a vyčíslení škody odpovědným pracovníkem.
Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování jak k zaměstnancům DM, tak i k ostatním
ubytovaným, chodit přiměřeně a čistě oblečeni, na DM se přezouvat a boty uložit do přidělené a
zámkem opatřené skříňky na boty, kterou žák udržuje v čistotě. Za přezůvky se považuje domácí
obuv - nelze se přezouvat a na DM chodit ve sportovní obuvi.
Oznámit okamžitě vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění. V případě, že žák onemocní
doma a jde k lékaři v místě bydliště, oznámí toto rodiče co nejdříve na DM.
Přicházet do DM včas - dle pokynů vychovatele, střízlivý a řádně upraven. Při porušení tohoto
ustanovení budou neprodleně informováni rodiče (nebo zákonní zástupci) žáka.
Každou nepřítomnost na DM hlásit bez prodlení vychovateli.
Užívat posilovnu, hřiště a místnosti pro zájmové kroužky (keramická dílna, hudební zkušebna) lze
jen se souhlasem vychovatele.
Při odjezdu ve stanovený den (ve většině případů pátek) žák, student opustí zkontrolovaný pokoj
(uzavřená okna, volné el. zásuvky) do 15.00 hodin a nahlásí svůj odjezd vychovateli.

V. Je zakázáno
Ve všech prostorách DM a jeho blízkém okolí (minimálně 100 m) kouřit.
Užívat, přechovávat a donášet do DM alkohol, drogy a jiné omamné a zdraví škodlivé látky.
Rovněž je zakázáno do DM přijít pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek. V případě
podezření na požití alkoholu či přijetí omamné látky u žáka, je tento povinen podstoupit dechovou
zkoušku na detektoru alkoholu a testu přítomnosti drog ze slin.
Přinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz. Pokud je nezbytné je přinést, je nutné tento
obnos uložit u vychovatele. Za vyšší finanční hotovost a jiné cenné věci, včetně mobilů, DM
nezodpovídá.
Koupání ve volné přírodě bez dozoru vychovatele.
Svévolně poškozovat zařízení DM, zasahovat do elektroinstalace a manipulovat s ostatním
zařízením, které by mohlo ohrozit zdraví.
Přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemickými látkami a
výbušninami.
Zneužívat hasicí přístroje.
Provádět na DM piercing!
Přemísťovat inventář, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená.
Odnášet na pokoje nádobí a jídlo vydané ve školní jídelně.
Hrát hazardní hry.

Přechovávat na DM zvířata s výjimkou akvárií.
Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích, vyjma studentů VOŠ, jejichž návštěvy musí být
ukončeny nejpozději do 22.00.
VI. Pravidla pro chování na pokojích:
1. Na pokojích je denní úklid prováděn žáky i studenty VOŠ, žáci tak na svých pokojích
odpovídají za pořádek, který je denní službou bodován, bodování se netýká pokojů studentů
VOŠ.
Denní úklid se provádí podle rozvrhu stanoveného vedoucím pokoje a sestává z:
 větrání pokoje
 vzorného a jednotného zastlání lůžek, utření prachu na skříních, stolcích, židlích, postelích,
dveřích, apod.
 řádného zametení podlahy
 urovnání nábytku
 urovnání záclon a závěsů
 vynesení odpadků z koše do barelu
 při odchodu z pokoje je povinnost zamknout.
2. Ve skříňkách musí mít každý žák své věci řádně urovnané, šaty a obuv musí být čisté. Do
skříněk není dovoleno zatloukat hřebíky, skoby, háčky apod., není dovoleno vlepovat nálepky,
plakáty a jiné. Přizdobení pokoje lze provést po dohodě s vychovatelem.
3. V prostorách určených k ubytování nesmí být uloženy žádné potraviny, a to ani v oknech. V
omezeném množství může být použita lednička umístěná na příslušném patře DM.
4. Na pokojích není dovoleno používat žádné elektrické spotřebiče, které nebyly povoleny
vychovatelem.
5. Zařízení pokoje nesmí být bez svolení vychovatele přemisťováno a vyměňováno. Navíc nesmí
být poškozováno!
6. Na DM se každý žák chová tiše a slušně, neužívá hrubé a neslušné výrazy. Řídí se režimem
dne a denním výchovným plánem.
7. Není dovoleno přechovávat předměty ohrožující zdraví a bezpečnost sebe a spolubydlících.
8. Před vstupem do ubytovacích prostor musí být žák vždy přezutý do domácí obuvi.
9. Bavení se z oken, pokřikování, vyhazování různých předmětů a odpadků je zakázáno. Z
bezpečnostních důvodů je také přísný zákaz vyklánění se z oken a sedání na parapety oken.
10. Žák, který odchází z pokoje poslední, za sebou zamkne – DM Mariánská ul.
Žák, který odchází z pokoje poslední, za sebou zamkne a odevzdá klíč od pokoje do
vychovatelny - DM Bratislavská ul.
11. Používat výtah v budově ul. Bratislavská
12. Veškeré návštěvy se musí hlásit na vrátnici a u vychovatele – DM Mariánská ul.
Veškeré návštěvy se musí hlásit u vychovatele – DM Bratislavská ul.
VII. Pravidla osobní hygieny:
1. Každý žák, student je povinen dbát o každodenní osobní hygienu. Tu provádí v určených
prostorách a používá vlastní hygienické prostředky. O řádném dodržování se může přesvědčit
vychovatel.
2. Před spaním má žák, student řádně ustlanou postel a povlečené lůžkoviny. Ke spaní se používá
výhradně noční prádlo.
3. Ložní prádlo se vyměňuje jednou za 3 týdny.

4. Pro přepírání drobných součástí osobního prádla se používají umyvadla v umývárně, prostor
nebo místo k sušení prádla určí vychovatel.

VIII. Pravidla pořádku a chování v jídelně:
1. Konzumace jídla je povolena výhradně v jídelně, nosit jídlo na pokoje není dovoleno, totéž
platí o školním nádobí. Každý žák, student si přináší nádobí od výdejového okénka sám na
podnosu, veškeré použité nádobí vrací na odkládací okénko. Při jídle používá příbor a chová
se tiše a slušně. Místo u stolu udržuje v pořádku a čisté.
2. Žáci, studenti přicházejí do jídelny řádně ustrojeni a umyti, náležitě upraveni a pouze v domácí
obuvi.
3. Předem určená služba dvakrát týdně zvedá židle na stoly (úklidu jídelny) – DM Mariánská
IX. Pravidla chování v DM, ve společnosti i na veřejnosti:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Žáci i studenti zdraví každého výchovného pracovníka a hosta běžným pozdravem „dobrý
den“. Před vstupem do kanceláře, vychovatelny apod. žák zaklepe na dveře a vyčkává na
pokyn ke vstupu. Do školní kuchyně je vstup zakázán.
Každý je povinen šetřit elektrickým proudem, vodou, čisticími prostředky apod.
Manipulace s ledničkou a televizním přijímačem je dovolena jen v rámci běžné obsluhy.
Soukromé hovory z telefonů ve vychovatelně nelze na DM uskutečňovat.
Používání jízdních kol, skateboardu a motorových vozidel jen s písemným souhlasem rodičů.
Náhlé onemocnění či nevolnost hlásí žák nejbližšímu výchovnému pracovníkovi, který zajistí
další postup.
K lékaři odchází žák po dohodě s vychovatelem v určenou dobu. Záznam o nemoci učiní
lékař na omluvný list / studijní průkaz žáka.
Každé opuštění a návrat na DM s výjimkou docházky do školy musí žák nahlásit vychovateli.
Osobní volno, vycházky a ostatní využívání mimoškolní činnosti se řídí týdenním plánem a
režimem dne. Bez ohlášení se nesmí žák z DM vzdálit, případně opustit město Varnsdorf bez
vědomí a souhlasu vychovatele. Tento bod se netýká studentů VOŠ.
Za dobré chování a dodržování zásad ubytování mohou být žákům prodlouženy vycházky
nebo mohou být povoleny mimořádné vycházky.
Studenti VOŠ mají vycházky do 24.00. Po domluvě s vychovateli je případné prodloužení
vycházek možné. Tuto skutečnost vychovatel aktuálně hlásí noční službě.
Příjezd na DM Mariánská je v první pracovní den v týdnu (převážně v pondělí) od 6.00.
Příjezd na DM Bratislavská je v neděli od 18.00 do 21.00. Odjezd k návštěvě rodičů žáka i
studenta je jednou týdně v pravidelném nebo stanoveném dnu po skončení vyučování,
nejpozději v pátek do 15 hod.
Každý mimořádný odjezd žáka z DM musí být nahlášen vychovateli a řádně omluven rodiči
žáka, studenti VOŠ toto provádějí sami.
Odhlašování a přihlašování stravy provádí žák i student sám ve stanovené době
u terminálu v jídelně – DM Bratislavská,
na internetu, u vedoucí šk. jídelny – DM Mariánská.
Změny v osobních údajích (změna bydliště, jména rodičů, stavu apod.) je žák, student
povinen neprodleně hlásit vychovateli, který opraví původní data v osobních záznamech.

X. Pochvaly a výchovná opatření:
1) Ubytovaný žák, student je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se
pokyny pracovníků DM.
2) Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve
prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění.
3) Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto
opatření :
a) napomenutí vyslovené vychovatelem
b) důtka udělená ředitelem
c) podmíněné ukončení ubytování v domově se zkušební lhůtou
d) ukončení ubytování v domově mládeže
e) alternativní trest – tento je udělen za předpokladu, že výchovný efekt bude vyšší než u
výchovného opatření, které je klasické a je uvedeno v řádu DM,
formu alternativního trestu (např. úklidové práce před budovou školy), stanoví výchovná
komise, která řeší se žáky a studenty prohřešky proti řádu DM
4) Ubytování v domově ukončuje ředitel školského zařízení - domova mládeže na návrh
vychovatele po projednání ve výchovné komisi. Při podmíněném ukončení ubytování určí
ředitel školského zařízení zkušební lhůtu. Žáka, jemuž bylo ukončeno ubytování, může ředitel
šk. zařízení ponechat v domově mládeže po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního
ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného pro ukončení ubytování
v domově. Náhradní ubytování zajišťují žákovi zákonní zástupci nebo žák, pokud je zletilý.
Pokud se žák dopustí v době nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování dalšího
kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel šk. zařízení pobyt v DM okamžitě.
5) Výchovná opatření podle odstavce 3 písm. b) až d) se písemně oznamuje zákonnému zástupci
žáka, organizaci, pro kterou se žák připravuje, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, na
jejíž náklady se žák připravuje, a podle potřeby škole.
Zákonní zástupci žáků a studentů, kteří plní vyživovací povinnosti mají právo na informace
průběhu pobytu na DM.
XI. Režim dne DM Mariánská:
Snídaně
Oběd pondělí
úterý – pátek
Osobní volno, zájmová činnost po vyučování do
Prodloužené vycházky středa žáci I. ročníků do
žáci II. – IV. ročníků do
Večeře mimo středy
ve středu
Studijní doba žáci
Osobní volno - vycházky žáci
studenti VOŠ
Večerka žáci
Noční klid

06.15 – 07.30
12.30 – 15.30
11.30 – 14.30
18.00
19.00
21.00
17.45 – 18.25
15.00 – 16.50
18.30 – 20.00
20.00 – 21.00
bez omezení do 24.00
21.30
22.00 – 6.00

Nárok na vycházky od 20.00 do 21.00 je možné čerpat při řádném dodržování řádu DM

Režim dne DM Bratislavská:
Snídaně
06.15 – 07.30
Oběd pondělí – pátek
12.25 – 15.00
Osobní volno, zájmová činnost po vyučování do 17.30
Večeře mimo středy
17.30 – 18.25
ve středu
15.15 – 15.45
Prodloužené vycházky středa žáci I. ročníků do
19.00 (se souhlasem vychovatelky do 20.00)
žáci II. ročníků do
20.00 (se souhlasem vychovatelky do 21.00)
žáci III.-IV. ročníků do 21.00
Studijní doba
18.30 - 20.00
Osobní volno na DM
20.00 – 21.15
Příprava na večerku
21.15 – 21.30
Večerka neplnoletí žáci
21.30
plnoletí žáci
21.50
Noční klid
22.00 – 06.00

XII. Hmotné zabezpečení
Domov poskytuje ubytovaným žákům i studentům ubytování a stravování. Žáci i studenti
ubytovaní v domově mládeže se v něm celodenně stravují.

XIII. Závěr
Znalost řádu DM je povinností každého žáka, studenta a neznalost tohoto řádu žáka i studenta
neomlouvá.
Řád DM je vyvěšen na veřejně přístupném místě, u vychovatelů a je k dispozici na internetových
stránkách školy.
Žák, student stvrzuje svým podpisem seznámení s obsahem VŘ DM a jeho dodržování.

Bc. Ilona Tesařová, DiS
vedoucí domovů mládeže

Varnsdorf dne 1. 9. 2015

Ing. Bc. Petr Jakubec
ředitel školy a školského zařízení

