
Vnitřní řád Domova mládeže při SPŠ a SOU Pelhřimov, pracoviště Kamenice nad 
Lipou. 
 
Tento Domovní řád je závazný pro každého ubytovaného jedince v DM. Jakékoliv jeho 
porušení je trestné. 
 
Domov mládeže zabezpečuje žákům středních škol výchovu, ubytování, stravování. 
 
Režim dne: 
4:15 – 7:00 budíček, ranní hygiena, úklid pokojů a přidělených prostor, větrání – před           

odchodem z DM zavřít okna na pokoji, zamknout pokoje. 
5:45 – 6:50 snídaně ve školní jídelně, při každém jídle dbát na kulturu stolování / utření         

stolů /  
9:00 – 11:30   DM uzavřen 
8:00 – 9:00 průběžná kontrola pokojů, bodování pořádku, zajistí vychovatelka  

vykonávající hlavní službu  
13:00 – 16:30  kontrola žáků na  DM – provede vychovatelka vykonávající odpolední službu 
17:00 – 17:30   večeře  
17:30 – 18:00 úterý, čtvrtek – generální úklid pokojů 
18:00 – 19:30  studijní klid, příprava na vyučování – DM je po tuto dobu uzamčen 

v době přípravy na vyučování se žáci budou zdržovat pouze na pokojích,                    
nebo studovně na svém poschodí, zákaz návštěv na pokojích. 

19:30 – 21:30 večerní program dle pokynů skupinové vychovatelky 
19:30 odchod do kina, na vycházku – žáci odevzdají odjezdové knížky na 

vychovatelně 
21:00 příchod 1. ročníků z vycházky 
21:30  příchod 2. a 3. ročníku z vycházky 
21:45 příprava na večerku, osobní hygiena – 1., 2., 3., ročník 
22:00 večerka – 1., 2., 3., ročník 
 příchod 4. a 5. ročníku z vycházky 
22:15 příprava na večerku, osobní hygiena – 4. a 5. ročník 
22:30 večerka – 4. a 5. ročník 
 
Žák je povinen po příjezdu z dovolenky, po nemoci apod. ihned se ohlásit u vychovatelky v  
hlavní vychovatelně a nechat si podepsat odjezdovou knížku 
 
V případě potřeby provozu školy může být režim dne změněn. 
 
Povinnosti služby v jídelně : - žákovská hlavní služba 
-   dbát na pořádek v jídelně při večeři 
- po večeři uklidí jídelnu 
- přinese na DM várnice s čajem 
- ráno odnáší prázdné a čisté várnice zpět do kuchyně 
- zamyká hlavní dveře DM v 18:00 hod., odemyká v 19:30. hod. 
- zamyká v 20:00 hod., odemyká v 20:30 hod., zamyká v 20:40 hod., odemyká 

v 21:15 hod., zamyká 21:30 hod. 
- provádí úklid klubovny, kde sídlí hlavní služba – naproti vychovatelně 
 
Odjezdy k rodičům: 
-    žáci mají právo odjíždět k rodičům na každou sobotu a neděli 



- vrací se buď v neděli nebo v pondělí ráno do začátku odborného výcviku nebo vyučování 
- žáci, kteří se dostaví na DM v neděli nahlásí svůj program vychovatelce vykonávající  

službu 
- DM se otevírá v neděli v 17:30 hod. 
- Dovolenky na odjezdy z rodinných důvodů budou vydány pouze na písemnou žádost 

rodičů, kterou nezletilý žák přinese předem, nebo na telefonickou žádost rodičů, zpětně 
potvrzenou v odjezdové knížce 

 
Návštěvy žáků na DM: 
- návštěvy na DM jsou povoleny pouze mimo studijní dobu, nejpozději do 21:30 hod.  
- žáci mohou přijímat návštěvy v přízemí u žákovské služby 
- návštěvy cizích osob nejsou na pokojích povoleny 
 
Práva a povinnosti ubytovaných žáků 
 
1. ubytovaný žák má právo 
 
- používat přidělenou místnost s příslušenstvím 
- využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky 
- má možnost podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků 

prostřednictvím domovní rady 
- aktivně se podílet na životě v DM 
- účastnit se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM 
- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím domovní 

rady 
- přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách se souhlasem vychovatelky 
 
2. ubytovaný žák je povinen 
 
- dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny  výchovných  pracovníků 
- svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláním 
- šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami 
- dodržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokojích, ve společenských 

místnostech a provádět práce a služby pro kolektiv určené vychovatelem – hlavní 
žákovská služba zodpovídá za úklid po kuřácích 

- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících 
- dodržovat protipožární předpisy 
- dbát na ochranu svěřeného majetku, hlásit okamžitě závady zjištěné na vnitřním zařízení 

budovy a inventáři vychovatelce 
- uhradit škodu způsobenou nedbalostí nebo úmyslným poškozením na vybavení DM 
- soustavně si zvyšovat odbornou a kulturní úroveň používat vhodnou domácí obuv a oděv 

v prostorách DM, vystupovat zdvořile a ukázněně, respektovat názor výchovných 
pracovníků 

- platit včas úhradu za ubytování 
 
3. ubytovaným žáků není dovoleno 
 
- konzumace a přechovávání alkoholických nápojů, požívání zdraví škodlivých látek, 

přechovávání časopisů nepřiměřených věku žáků, používání toxických látek a jejich 
šíření, nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu DM 



- zasahování do instalace jakéhokoliv druhu zařízení 
- přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin 
- svévolné přemisťování inventáře DM 
- přechovávání cenných předmětů a částek převyšujících 50,-Kč 
- zákaz koupání a bruslení v přírodních podmínkách / rybník, koupaliště / 
- kouření je v prostorách DM a školy zakázáno  
 
4. Stravování 
 
Žákům bydlícím v DM je doporučeno odebírat celodenní stravu. V případě nemoci si žák 
stravu sám odhlásí, v případě dovolenky si buď odhlásí, pokud se večer vrací, nechá čip na 
vychovatelně a služba mu večeři vyzvedne a přinese na vychovatelnu. Strava se vydává 
v přesně určený čas. Přijde-li žák pozdě, není oprávněn požadovat vydání stravy, neboť po 
skončení vydávacího času se zbylá strava ihned vydá jako přídavek přítomným žákům. Žáci 
jedí v jídelně a dbají na řádnou úroveň stolování. 
Žáci si k snídani a večeři nosí vlastní příbory. 
Žák hlavní služby vyzvedne várnice s čajem a večeře pro nepřítomné žáky. 
 
5. Hygiena o zdravotní opatření 
 
Každý žák je povinen plnit základní hygienické návyky. Ráno vstává po vyhlášení budíčku, 
provádí osobní hygienu, větrá pokoj, provádí úklid a upravuje jednotným způsobem lůžko. 
Osobní úpravě věnuje žák náležitou péči. Udržuje svůj pokoj v náležitém pořádku a čistotě. 
Šaty a prádlo si ukládá čisté do skříňky. Ložní prádlo si mění jednou za dva týdny. Žáci 
používají vlastní ložní prádlo. Při výskytu infekčních chorob se ložní prádlo mění ihned. Žák 
je povinen hlásit každé onemocnění nebo úraz neprodleně vychovatelce. Nemocní žáci 
odjedou nejbližším spojem domů. Do doby odjezdu přetrvají na izolačním pokoji. 
 
6. Výchovná opatření 
 
1. Za vzorné chování, plnění povinností, za významný projev aktivit, za statečný čin nebo 

mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo jiné 
ocenění. 

Jsou to: 
- individuální ústní pochvala vychovatelky 
- ústní pochvala vychovatelky před výchovnou skupinou 
- ústní pochvala vedoucího vychovatele před výchovnou skupinou 
- ústní pochvala vedoucího vychovatele před shromážděním ubytovaných žáků 
- písemná pochvala vedoucího vychovatele, nebo ředitele 
- jiná ocenění / např. věcná odměna / - uděleno vedoucím vychovatelem, nebo ředitelem 
 
2. Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu DM, mohou mu být uložena podle závažnosti 

provinění některá z těchto výchovných opatření: 
- napomenutí vychovatele 
- důtka vychovatele před výchovnou skupinou 
- důtka vedoucího vychovatele před výchovnou skupinou 
- důtka vedoucího vychovatele před shromážděním ubytovaných žáků 
- podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou 
- vyloučení z DM 
 



3. Provinění proti vnitřnímu řádu DM je též nedodržování pokynů vychovatelky 
k individuálním vycházkám. Při jejich zneužívání žákem může vychovatelka stanovit 
jejich omezení. 

 
4. Pochvaly a jiná výchovná opatření k posílení kázně se oznamují třídnímu učiteli, písemně 

rodičům žáka a zaznamenávají se do osobního spisu žáka. 
 
5. Požití alkoholu a jiných toxických látek u žáků se hlásí ihned rodičům, kteří jsou povinni 

si žáka odvést do vlastní péče. 
 
6. Rodiče studentů, kteří dosáhli plnoletosti, nebo jejich zákonní zástupci mají právo na 

informace o studentech, jak o prospěchu, tak o chování ve škole a na DM. 
 
Žákům je povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, které byly odborně 
zkontrolovány, kontrolu zařídí u odborníka vedoucí vychovatel za poplatek, který bude 
uhrazen žákem. Mobilní telefony a případné elektrospotřebiče mají žáci na DM na 
vlastní zodpovědnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kamenici nad Lipou dne 2. 9. 2016 
 
 
Věra Tokarčíková       Mgr. Pavel Hlaváček 
vedoucí vychovatel        ředitel školy 
 
 


