
 

Vnitřní řád domova mládeže při SŠ a VOŠ CR, Senovážné nám. 12,  

České Budějovice pro studenty Vyšší odborné školy 

a nástavbového studia 

1. Umísťování a ukončování umísťování studentů 

Na umístění v DM nemá student právní nárok. Při umísťování studentů do domova přihlíží 

ředitel ke vzdálenosti místa bydliště od školy, doby potřebné k dojíždění, dopravní 

obslužnosti, jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Přihlášku do domova mládeže 

podávají studenti do 15. 7. běžného roku. 

O umístění či neumístění do domova ředitel písemně vyrozumí studenta do 15 dnů od termínu 

stanoveného pro podávání přihlášek. Student podává přihlášku na každý školní rok. Umístění 

do domova mládeže platí pro bezprostředně následující školní rok. 

Z domova se během roku propouštějí studenti: 

- pokud o to písemně požádají – ubytování se ukončuje k poslednímu dni v měsíci 

- student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodl s ředitelem jiný termín úhrady 

- při ukončení nebo přerušení studia na vyšší odborné škole 

- pokud byl student vyloučen z domova mládeže pro závažné zaviněné porušení  

 vnitřního řádu 

- pokud se student přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která 

ubytovanému studentovi poskytuje vzdělávání  

2. Ubytování a stravování 

Ubytování je poskytováno na dobu 1 školního roku s výjimkou prázdnin, sobot a nedělí, kdy 

studenti odjíždějí domů. Ubytovaní studenti se mohou celodenně stravovat v domově 

mládeže. Finanční úhrada za ubytování a stravování dle vyhl. MŠMTČR č.436/2010 Sb. se 

provádí v hotovosti u hospodářky domova mládeže nebo převodem z bankovního nebo 

sporožirového účtu – v předem stanovených termínech. Při opožděné platbě bude účtován 

poplatek z prodlení ve výši 25,-Kč za každý započatý týden prodlení. 

Strava se odhlašuje pomocí elektronického terminálu den předem do 9 hodin, pondělní 

snídaně nejpozději ve čtvrtek, rovněž do 9 hodin. 

Strava se vydává v přesně určený čas, svačina společně se snídaní. Studenti jsou povinni 

přivézt si z domova vhodnou nádobu na tekutiny /ne skleněnou/ a vlastní jídelní příbor v 

látkovém ubrousku. Studenti nesmí vynášet nádobí z jídelny. Jídlo student obdrží na základě 

identifikace platným čipem. Čip obdrží student po úhradě při nástupu do domova mládeže, 



případnou ztrátu je povinen ihned hlásit hospodářce DM, náhrada za ztracený čip se 

nevydává, je nutno zakoupit nový. 

3. Práva a povinnosti ubytovaných 

Práva ubytovaných 

Student má právo:  

Vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být 

vyjádřen adekvátní formou, musí mu být věnována patřičná pozornost.  Konkrétní osoby, ke 

kterým lze své názory směřovat – skupinový vychovatel, vedoucí vychovatel, školní metodik 

prevence.  

Být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo nemá 

právo druhému žádným způsobem ubližovat. 

Student má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se cítí v 

jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Pracovníci domova mládeže jsou povinni věnovat 

tomu vždy náležitou pozornost. 

Dále: 

• Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a veškeré zařízení DM určené pro studenty. 

• Využívat veškerou nabídku aktivit pro volný čas. 

• Podílet se na organizaci činnosti v DM prostřednictvím samosprávy, své náměty  

a připomínky uplatňovat prostřednictvím zástupců v domovní samosprávě. 

• Požadovat základní vybavení pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla vždy po14 

dnech jeho užívání, při změně obsazení lůžka nebo při výskytu nemoci.  

• Televizní pořady je možno sledovat s vědomím noční služby i po večerce, je však 

nutné dodržovat pravidla vzájemného soužití, respektovat práva spolubydlících. 

• Nerušit noční klid. 

• Používat se souhlasem spolubydlících multimediální prostředky se zapojením do sítě  

v době mimo noční klid. 

Povinnosti ubytovaných 

• Včasná úhrada za ubytování a stravování. 

• Dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů. 

• Zákaz hraní karet o peníze, hazardních a pyramidových her a her s obdobným   

principem, zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a distribuce a zneužívání 

návykových látek v DM - porušení zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek.  



• Dodržovat pravidla používání informačních komunikačních technologií, internetu a 

mobilních telefonů ve všech prostorách domova mládeže.  Při nedodržování těchto pravidel 

bude postupováno podle bodu 8. VŘD. 

• Udržovat čistotu a pořádek v ubytovacích prostorách,1x týdně dle pokynů vychovatele 

provádět úklid. 

•  Ve 23 hodin se domov mládeže uzamyká, návrat do domova mládeže po 23. hodině je 

potřeba hlásit předem vychovateli. 

• K přechovávání cenných předmětů a větších finančních částek slouží uzamykatelné 

skříňky na pokojích nebo je možno je uložit do úschovy k vychovatelům. 

4. Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky domova mládeže 

• Vzájemné vztahy jsou založeny na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci. Studenti 

dbají o dobrou pověst DM, respektují práva spolubydlících.  

• Ke všem zaměstnancům se chovají zdvořile a slušně, zdraví je, oslovují je pane, paní. 

• U výchovných pracovníků připojují jejich funkci, u ostatních příjmení. 

5.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana před projevy rizikového 

chování, projevy diskriminace, nepřátelství, násilí 

Při zajišťování podmínek ochrany před rizikovým chováním, sociálně patologickými jevy a 

před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí vychází domov mládeže ze školního 

Minimálního preventivního programu a krizového plánu školy, spolupracuje se školním 

metodikem prevence, výchovným poradcem, sociálním pedagogem, se zákonnými zástupci 

žáka, OSPOD, odbornými pracovišti. 

Domov mládeže zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků při vzdělávání a výchově a činnostech 

s ní přímo souvisejících a při poskytování ubytovacích služeb. K zabezpečení tohoto úkolu 

domov mládeže přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených  

s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere 

v úvahu zejména možné ohrožení žáků při výchově a vzdělávání v rámci jednotlivých aktivit 

a při účasti žáků domova mládeže na různých akcích. Přihlíží k věku žáků, jejich 

schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti žáků a vytváří 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů 

(rizikového chování). 

Zakázané činnosti: 

Je zakázáno vpouštět bez vědomí vychovatele do domova mládeže neubytované osoby. 

Návštěvy je možno přijímat pouze s vědomím vychovatele v prostorách vestibulu a jídelny 

v pavilonu C. Pokoje studentů smí s vědomím vychovatele navštěvovat pouze zákonní 

zástupci žáků. 

Kouření ve všech prostorách DM a v jeho okolí (zákon č. 65/2017 Sb.), používání otevřeného 

ohně. 



Pití a přechovávání alkoholických nápojů. 

Nošení, distribuce a zneužívání návykových látek – porušení zákazu bude klasifikováno jako 

hrubý přestupek. 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů žáků i zaměstnanců domova mládeže, projevy 

šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání 

informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli 

vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách domova mládeže a při všech akcích a 

aktivitách DM přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu 

DM. V případě takovýchto projevů chování postupuje domov mládeže dle školního programu 

proti šikanování a vnitřního řádu DM. Vždy jsou informováni zákonní zástupci a dle platných 

zákonů má DM ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (orgány sociálněprávní 

ochrany dítěte, Policie ČR apod.) Obdobně bude postupováno proti projevům diskriminace, 

šikany, nepřátelství nebo násilí, kyberšikany, stalkingu, xenofobie, extremismu, rasismu. 

Ve všech prostorách domova mládeže jsou zakázány veškeré sexuální projevy. 

Používání PC je vyhrazeno pro účely přípravy na vyučování, je zakázáno prohlížet si webové 

stránky s nevhodnými tématy - sex, násilí, terorismus, rasismus apod., stahovat, kopírovat či 

jinak šířit nevhodný obsah, porušovat autorský zákon, hraní karet o peníze, hazardních a 

pyramidových her a všech her s obdobným principem. 

Vyklánění a pokřikování z oken. 

Zasahování do elektrické instalace, PC v počítačovém centru a všech ostatních elektrických 

zařízení a spotřebičů. 

Zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání všech typů střelných zbraní, nábojů, útočných 

zbraní a nožů, chemikálií, výbušnin, provádění jakýchkoli chemických pokusů. 

Přechovávání živých zvířat. 

Dojíždění studentů vlastními motorovými vozidly, parkování na manipulační ploše před 

domovem mládeže. Škola nezodpovídá za případné škody na zaparkovaných vozidlech. 

Výstřední a hrubé chování a vyjadřování. 

Přechovávání cenných předmětů a větších finančních částek na pokojích, studenti je mohou 

uložit do úschovy k vychovatelům. 

Praní a sušení oděvních součástek a žehlení je dovoleno pouze na místech k tomu určených. 

V domově mládeže lze používat pouze takové vlastní elektrospotřebiče, ke kterým předloží 

žák /zákonný zástupce žáka/ atest – musí být uvedeno: druh výrobku, výrobní číslo, jméno 

majitele, datum revize /ne starší 6 měsíců/, otisk razítka, podpis revizního technika. Na 

pokojích není dovoleno používat vlastní televizní přijímače, osobní počítače /s výjimkou 

notebooků/, ostatní multimediální prostředky se zapojením do sítě lze užívat pouze se 

souhlasem spolubydlících. Z bezpečnostních důvodů není povoleno používání teplometů a 

rychlovařičů /varných konvic, toustovačů apod./ na pokojích. Každý student obdrží klíč od 

pokoje /záloha 200,-Kč/, zamykání pokoje je povoleno pouze tehdy, není-li na pokoji 



přítomen žádný student. Při odchodu student z pokoje je poslední povinen uzamknout. 

6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků mimořádně nadaných 

Domov mládeže vytváří podmínky pro zpřístupňování vzdělávání nejen z hlediska 

srovnatelných možností pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i z hlediska 

postupu, jak studenta motivovat a vtáhnout do aktivní účasti na vzdělávání. 

Vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni studenti, kteří k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná 

opatření realizuje škola, přičemž podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje i bez doporučení 

školského poradenského zařízení a podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňuje až 

na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem 

zletilého studenta. 

Vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných studentů 

Domov mládeže vytváří podmínky pro rozvoj nadání studentů. Výchova mimo vyučování 

podněcuje rozvoj potenciálu studentů včetně různých druhů nadání a je zaměřena na to, aby se 

tato nadání mohla projevit a rozvíjet. Mimořádně nadaní studenti se projevují jako výrazné 

osobnosti, mohou mít ale problémy v komunikaci, v sebehodnocení, jsou často citliví na 

kritiku a hodnocení druhých. Intelektově nadané studenty je třeba motivovat k zapojování do 

zájmových útvarů, účasti na příležitostných akcích, zapojování do projektů, účasti v 

přehlídkách a soutěžích, kde je důležitou součástí i získání veřejného ocenění jejich úspěchů. 

7. Podmínky zacházení s majetkem domova mládeže 

•  Je zakázáno svévolné přemisťování inventáře domova jak na pokojích, tak i ve 

společných prostorách. 

• Při pobytu v domově používá student domácí obuv, při příchodu do DM je student 

povinen přezout se v šatně pavilonu C a boty uložit do skříněk k tomu určených. 

• Každou závadu je student povinen hlásit ihned vychovateli.  

• Je zakázáno manipulovat s bezpečnostním zařízením (alarmem) na dveřích únikových 

východů, opouštět bez vědomí vychovatele těmito východy domov mládeže či vpouštět jimi 

do domova mládeže jakékoli osoby. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý 

přestupek s právními důsledky pro studenta. Prostory únikových východů jsou z důvodu 

bezpečnosti a ochrany zdraví monitorovány kamerovým systémem. 

• Student je povinen uhradit škody, které způsobil na majetku domova mládeže. 

• Studenti jsou povinni být nápomocni zjištění konkrétního viníka, který škodu způsobil.  

8. Výchovná opatření 

• Studentům může být udělena pochvala nebo jiné ocenění za příkladné chování nebo 

mimořádné zásluhy: 



•  pochvala vychovatele /individuální, veřejná/ 

•  pochvala ředitele školy 

Dopustí – li se student závažného zaviněného porušení vnitřního řádu domova mládeže, udělí 

se mu   

•  podmíněné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou 

•  vyloučení z domova mládeže   

Projevy šikanování mezi studenty, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 

zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se 

dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách domova mládeže a při 

všech akcích a aktivitách DM přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti 

vnitřnímu řádu DM. 

V případě takovýchto projevů chování postupuje domov mládeže dle daného školního 

programu proti šikanování a VŘD. Škola má ohlašovací povinnost vůči některým dalším 

institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)  

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči pracovníkům domova mládeže se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení vnitřního řádu domova mládeže. 

Zkušební lhůta se stanoví nejdéle na dobu 1 roku.  

9. Závěrečná ustanovení 

V rámci školního vzdělávacího programu pro DM a VMV a Minimálního programu prevence 

rizikového chování jsou studentům poskytovány poradenské služby školního metodika 

prevence.  

Protiprávní jednání a podezření z protiprávního jednání (ve smyslu ustanovení zákona č. 

40/2009Sb., trestního zákoníku a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění), ke 

kterému došlo v době pobytu v domově mládeže a při činnostech jím organizovaných 

oznamuje škola Policii ČR a vždy písemně žádá o vyrozumění o učiněných opatřeních. Na 

základě výsledků šetření PČR či příslušného správního orgánu zahájí ředitel/ka školy správní 

řízení o uložení kázeňského opatření studentovi. 

V Českých Budějovicích, 1. 9. 2022     

Mgr. Zdeňka Erhartová, ředitelka školy 



Student  …………………………………………………….. potvrzuje svým podpisem, že se 

seznámil s Vnitřním řádem domova mládeže při SŠ a VOŠ CR, Adamovská ul. 22, Rudolfov 

pro studenty VOŠ a souhlasí s jejich dodržováním po dobu ubytování v domově mládeže. 

Datum ………………………………….. podpis …………………………………….. 
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