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STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD 

SMETANOVO ZÁTIŠÍ 470, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

DOMOV MLÁDEŽE, TĚPEŘSKÁ 581, ŽELEZNÝ BROD PSČ 468 22 

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 

V souladu s Listinou základních práv a svobod, § 30 zákona č. 561/2004 Sb. Školského záko-
na v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních, vyhláškou č. 107/2005 Sb o školním stravování a § 8 zákona č. 379/2005 Sb. o opat-
řeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návyko-
vými látkami vydávám Vnitřní řád domova mládeže. 

1. Základní ustanovení a účel vnitřního řádu 
1.1. Vnitřní řád určuje pravidla chování a jednání tak, aby se žáci podíleli na vytváření přízni-

vých podmínek pro vhodné trávení volného času a přípravu na vyučování. 
1.2. Žák se dobrovolným rozhodnutím k ubytování v domově mládeže zavazuje k dodržování 

všech ustanovení vnitřního řádu.  
1.3. Vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv, povinností a pravidlech vzájemných 

vztahů žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v domově mládeže a 
na akcích s ním spojenými (výlety, kulturní akce, vycházky). 

2. Organizace domova mládeže 
Domov mládeže je řízen ředitelem SUPŠS. Za výchovnou činnost a vnitřní režim zodpoví-

dá vedoucí domova mládeže. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin, které vede vychovatel. 
Otázky výchovy, výskyt výchovných problémů a udělování výchovných opatření projednává pe-
dagogická rada DM a SUPŠS. V každém čtvrtletí nebo dle potřeby probíhá skupinové shromáž-
dění vychovatele s výchovnou skupinou.  

3. Žák je odpovědný vůči své osobě tím, že: 
3.1. Vhodným způsobem využívá volného času a nabídky činností v DM k rozvoji své osob-

nosti a přípravě na vyučování. 
3.2. Dodržuje základní pravidla hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti tím, že se aktivně podí-

lí na pravidelném úklidu pokoje, udržováním čistoty ve společných prostorách. 
3.3. Chrání vlastní majetek, finanční částky a cenné předměty ukládá k vychovateli. 
3.4. Chová se ke všem ostatním tak, jak by si přál, aby se oni chovali k němu. 

4. Žák má právo: 
4.1. Na respektování osobních práv. Svobodně, společensky vhodným způsobem, vyjadřovat 

své názory. 

4.2. Na ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679. 

4.3. Podílet se na dění v domově mládeže. Zakládat samosprávné orgány a být do nich volen,  
využívat možnosti vyjadřovat se prostřednictvím skupinových shromáždění a žákovské 
samosprávy k otázkám života v DM.  

4.4. Využívat patřičným způsobem dostupného zařízení domova mládeže (učebny, společen-
ské místnosti, kuchyňky, posilovna, sportovní zařízení a náčiní, společenské hry, atd.). 

4.5. Používat přidělený pokoj a jeho zařízení. 
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4.6. Provádět výzdobu pokoje za předpokladu, že tato není proti vůli spolubydlících, nepo-
škozuje malbu ani zařízení pokoje a DM, nepropaguje násilí, rasismus, pornografii, ne-
podporuje svojí podstatou konzumaci návykových látek, alkoholu a kuřáctví.  

4.7. Žádat o: 

 informace o veškerých akcích a zájmové činnosti a o pomoc při zprostředkování účasti 
v zájmových kroužcích, sportovních oddílech a dalších volnočasových útvarech, 

 podporu při organizování činností pro druhé (besídky, sportovní utkání apod.), 

 pomoc při řešení osobních problémů, o podporu při vyhledávání odborné pomoci 
v případě osobních problémů, 

 diskrétnost ve vztahu ke sděleným informacím, pokud tím nedochází k napomáhání 
trestné činnosti nebo ohrožení bezpečí osob, 

 pomoc vychovatele při řešení problémů s ubytováním a spolubydlícími, 

 poskytnutí základních léků a přivolání lékařské pomoci, 

 povolení mimořádné vycházky, 

 uložení peněz a cenností v pokladně, 

  záznam do knihy závad.  
4.8. Požádat o výjimku z obecně stanovených pravidel. 
4.9. Požádat ředitele školy o pomoc při řešení problémů s ubytováním, vztahu s vychovateli a 

spolubydlícími. 

5. Žák má povinnost: 
5.1. Seznámit se s tímto vnitřním řádem a potvrdit tuto skutečnost podpisem. 
5.2. Zúčastnit se školení BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví) a PP (požární prevence). Potvrdit 

účast na školení BOZ a PP a znalost jejich zásad podpisem příslušných formulářů a jednat 
podle jeho zásad. 

5.3. Opustit budovu domova mládeže v souladu s platným školním rozvrhem a režimem do-
mova mládeže.  

5.4. Vrátit se z vycházky dle režimu DM nebo v dohodnutou dobu. 
5.5. Oznámit vychovateli:  

 odchod a návrat z vycházky 

 odchod k lékaři, zdravotní potíže, poranění. 

 odjezd mimo Železný Brod, v případě nezletilých se souhlasem rodičů. 

 odložení příjezdu na DM po návštěvě domova (v případě nemoci, návštěvy lékaře, 
os. důvody) – u žáků mladších 18 let toto činí zákonný zástupce.  

5.6. Dbát pokynů vychovatelů a ostatního personálu domova mládeže. Jednat zdvořile a do-
držovat zásady společenského chování vůči všem zaměstnancům školy, spolužákům i ve-
řejnosti. Chránit dobré jméno školy a domova mládeže. 

5.7. V případě onemocnění na DM informovat vychovatele a s ohledem na způsobilost na-
vštívit lékaře sám nebo za doprovodu (vychovatel informuje zákonného zástupce nezleti-
lého žáka). Pro případ možnosti přenosu nakažlivé nemoci na druhé osoby je žák pro ne-
zbytně nutnou dobu umístěn na samostatný pokoj. Zákonný zástupce je povinen zajistit 
bezodkladný transport nemocného žáka.  

5.8. V případě zdravotní indispozice ve vyučování oznámit okolnost vyučujícímu. Pokud je žá-
kovi umožněn přesun do domova mládeže, je povinen nahlásit se po příchodu vychova-
teli. 

5.9. Brát ohledy na práva ostatních, dbát na klid ve studijní době a po večerce. 
5.10. Při odchodu z pokoje uzamykat dveře. Případnou ztrátu klíčů hlásit vychovateli a zajistit 

náhradu. 
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5.11. Dodržovat hygienické zásady, využívat botníky a přezůvky, po budově se pohybovat 
pouze v domácí obuvi, potraviny podléhající rychlé zkáze přechovávat pouze v lednici. 

5.12. Řídit se provozními řády v jednotlivých místnostech – společenské místnosti, posilovně, 
studovně, kreslírně, kuchyňkách atd. Společné prostory udržovat v čistotě a pořádku. 

5.13. Úsporně nakládat se všemi druhy energií. Šetřit svěřený a společný majetek, jeho poško-
zení a závady hlásit vychovateli.   

5.14. Na konci roku nebo při ukončení ubytování předat pokoj vychovateli dle pokynů včetně 
odstranění vlastní výzdoby. Uhradit nebo zajistit nápravu škod způsobených úmyslně 
nebo z nedbalosti. 

5.15. Předložit ke kontrole reviznímu technikovi na DM všechny povolené vlastní spotřebiče. 
(Spotřebiče bez revizní kontroly, nebo přístroje označené za nezpůsobilé, není možno 
v domově mládeže používat). 

5.16. V případě podezření se podrobit orientačnímu testování na přítomnost OPL  
v organismu. (V  případě pozitivního výsledku testu hradí žák jeho cenu). 

5.17. Udržovat pořádek na pokoji dle potřeby nebo na pokyn vychovatele. Prostory pokoje 
udržovat urovnané včetně obsahu skříněk. 

6. Žákovi není dovoleno: 
6.1. Šikanovat druhé, dopouštět se projevů xenofobie, nacionalismu, rasové nesnášenlivosti, 

propagace extremistických hnutí a skupin. 
6.2. Vnášet alkohol, zdraví škodlivé, omamné a návykové látky do domova mládeže a prostor 

k němu náležících, a konzumovat je. 
6.3. Kouřit a rozdělávat oheň v budově a v prostorách náležících k DM. 
6.4. Užívat elektronické cigarety a vaporizéry ve všech prostorách DM. 
6.5. Používat vlastní rychlovarné konvice, varné spirály, žehličky a jiné tepelné zdroje (svíčky 

a vonné tyčinky) hrozící vznikem požáru. 
6.6. Vynášet nádobí z jídelny. 
6.7. Zamykat se v pokojích a společných místnostech DM. 
6.8. Vstupovat do prostor DM a na pokoje ve venkovní obuvi. 
6.9. Jakkoliv poškozovat malbu pokoje, polepovat nebo pokreslovat nábytek, zařízení pokoje 

a plochy dveří. Svévolně ničit majetek domova mládeže. 
6.10. Nechávat na pokoji zbytky jídel a potravin podléhajících rychlé zkáze. 
6.11. Neoprávněně manipulovat se zařízením budovy (např. ruční hasicí přístroje a hydranty, 

zásuvky, vypínače, uzávěry vody a energií aj.). 
6.12. Přechovávat bodné a sečné předměty, všechny druhy střelných zbraní, výbušnin a zá-

bavné pyrotechniky. 
6.13. Vstupovat mimo prostory určené ubytovaným žákům.      
6.14. Sedat v oknech, vyklánět se a vyhazovat z nich předměty. 
6.15. Přemisťovat nábytek na pokoji a mezi pokoji.  
6.16. Přechovávat v prostorách domov mládeže zvířata. 

7. Pochvaly a výchovná opatření: 
– jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 31 s účinností od 1. 1. 2005. 

 Za inspirující chování, pomoc druhým, aktivity prospěšné druhým, přínosné a příkladné jed-
nání nebo za vzorné plnění povinností může být žákovi vyslovena: 

 pochvala udělená vychovatelem, 

 pochvala udělená ředitelem. 
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 Při opakovaném nebo hrubém porušování jednotlivých ustanovení školního řádu mohou být 
žákovi uložena níže uvedená výchovná opatření: 

 ústní napomenutí vychovatele, 

 písemné napomenutí udělené vychovatelem, 

 písemné napomenutí udělené ředitelem. 

 podmínečné vyloučení žáka z domova mládeže (se zkušební dobou), 

 vyloučení žáka z domova mládeže. 
(Podmínečné vyloučení a vyloučení žáka z domova mládeže podléhají správnímu řízení dle zá-
kona 500/2004 o správním řízení.) 
Výchovná opatření se zaznamenávají do osobních spisů a oznamují se zákonným zástupcům. 

8. Závěrečné ustanovení 
 Vnitřním řádem se žák řídí i na akcích domova mládeže. Žák je povinen seznámit se 
s vnitřním řádem domova mládeže a jeho neznalost ho neomlouvá. Zákonný zástupce nezletilé-
ho žáka stvrzuje svým podpisem, že je seznámen s obsahem vnitřního řádu domova mládeže a 
podmínkami ubytování. 
Vnitřní řád je vyvěšen na přístupném místě domova mládeže a je k dispozici na internetových 
stránkách SUPŠS www.supss.cz, záložka Domov mládeže.  
 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 31. 8. 2020 
 

  
  ......................................................  
  ředitel SUPŠS 
  Mgr. A. Jan Hásek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.supss.cz/
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Příloha vnitřního řádu – režim domova mládeže 

Příjezdy na DM – neděle popř. jiný určený příjezdový den 17:00 – 21:00. Žák nahlásí vychovateli 
příchod, po vstupu do DM se již řídí vnitřním řádem (např. nahlašování vycházek, přezouvání). 
Odjezdy z DM – pátek popř. jiný odjezdový den do 14:30. Žáci uzavřou okna na pokojích, zhas-
nout, vynesou koš, odpojí elektrické spotřebiče od zdroje. 
Vycházkový den – středa: Žáci 1. ročníků do 20:00.  Od 2. ročníku výše a plnoletí do 21:30 hod. 

V ostatní dny mohou žáci požádat vychovatele o mimořádnou vycházku (do výše uvedené 
doby dle ročníků), o udělení rozhodují studijní výsledky žáka a další kritéria – dodržování pravi-
del, pořádek na pokoji. 
Návštěvy na DM – žáci mohou v odpoledních hodinách se souhlasem vychovatele přijímat ná-
vštěvy (do 19:00) v prostoru haly DM, nebo ve společenských místnostech (klubovna, PC učeb-
na, fotbálek). Navštívený žák nahlašuje návštěvu ve vychovatelně (jméno, předp. odchod) a po 
celou dobu trvání návštěvy ručí za její chování, popř. způsobené škody. Odchod návštěvy žák 
opět nahlásí ve vychovatelně. V případě neadekvátního chování, bude návštěva ukončena. Ná-
vštěvy nevstupují do pokojů žáků a do jídelny. Do budovy nebude umožněn vstup osobám, kte-
ré jsou pod vlivem OPL.  

Žáci domova mládeže se mohou vzájemně navštěvovat za účelem společné přípravy na vy-
učování do 19:00 s ohledem na soukromí spolubydlících.  
Doba studijního klidu – 19:00-21:00. V tomto čase žáci dodržují klid na pokojích a po budově 
DM není provozována hudba ani jiná hlasitá produkce.  
Provoz společenských místností – kuchyňky, společenské místnosti, studovny, PC je možné 
využívat do 22:00. Posilovnu, stolní tenis, kreslírnu do 21:30. Biliár lze hrát do 19:00.  
Provoz vlastních PC a notebooků na pokojích – možný do 22:30 hod. Žák respektuje noční klid. 
Povolené vlastní elektrospotřebiče – notebook, PC, mobilní telefon, tablet, holící strojky, kul-
my, fény. Provoz některých spotřebičů je zpoplatněn. 
Úklid – provede žák každý den v rozsahu: vynést koš a vybavit jej igelitovým sáčkem. Vytřít 
nebo zamést podlahu, popř. setřít prach. Velký úklid probíhá ve čtvrtek nebo v jiný předodjez-
dový den v rozsahu: vytírání podlahy, setření prachu, omytí dveří a parapetů, vymytí košů, úklid 
osobních věcí, příprava na odjezd na víkend.  

6:00 – (dle rozvrhu) 
Budíček, osobní hygiena, hlášení nemocných vychovateli, hlášení zá-
vad, úklid. 

6:30 – 8:00 Snídaně 

dle rozvrhu Odchod do školy 

8:00 – 9:45 Kontrola pokojů vychovateli 

11:30 – 13:30 Oběd 

Odpoledne – 19:00 
Osobní volno, návrat na DM bez povolené vycházky (středa do 20:00), 
zájmová činnost 

17:30 – 18:00 Večeře 

19:00  Kontrola přítomnosti na DM, ukončení návštěv na pokojích  

19:00 – 21:00 Studijní klid 

           – 21:30 Zájmová činnost s ohledem na studijní klid 

21:30 – 22:00 Večerní hygiena, příprava na večerku 

22:00 Večerka 

22:00 – 6:00 Noční klid 


