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VNITŘNÍ ŘÁD 

DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA  

PRAHA 9, LOVOSICKÁ 42 

 

V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) vydávám Vnitřní řád 

domova mládeže a školní jídelny, Praha 9, Lovosická 42. 

 

Tento Vnitřní řád je zveřejněn na webových stránkách domova a veřejně přístupném místě. 

 

Žáci, studenti, zákonní zástupci a zaměstnanci domova mládeže se řídí                                      

zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými vyhláškami. 

Vnitřní řád upřesňuje některá ustanovení zákona v daných podmínkách domova mládeže. 

 

Dodržování Vnitřního řádu domova mládeže je pro všechny ubytované žáky a studenty 

povinné a závazné. 

1. Skupinová vychovatelka zajistí prokazatelné seznámení s Vnitřním řádem domova 

mládeže u všech žáků a studentů ubytovaných v DM. 

2. Vedoucí vychovatelka informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a rodiče studentů             

o vydání Vnitřního řádu domova mládeže a jeho zpřístupnění na webových stránkách 

DM a ŠJ a veřejně přístupném místě. 

3. Vedoucí vychovatelka prokazatelně seznámí se zněním Vnitřního řádu všechny 

zaměstnance DM a ŠJ. 

 

Domov mládeže poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol 

ubytování, výchovně vzdělávací činnosti navazující na výchovně vzdělávací činnosti 

středních škol a vyšších odborných škol a vede žáky a studenty k plnohodnotnému 

využívání volného času formou zájmových činností. 

Součástí DM je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování. 
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Domov mládeže zajišťuje ubytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných 

škol v době výuky. Plnoletým je umožněno o sobotách, nedělích a svátcích zůstat 

v Domově mládeže Lovosická, na základě odůvodnění, žádosti a doporučení skupinové 

vychovatelky, za poplatek 100,- Kč/víkend. 

DM a ŠJ Dittrichova 15, Praha 2 není o víkendu v provozu. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Specifikace činnosti DM a ŠJ je vymezena vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 

2. Vnitřní řád je vnitřní právní normou, která vychází z předpisů týkajících se ubytovacích 

zařízení a z dalších obecně platných předpisů, které platí pro DM Lovosická                             

a DM Dittrichova.  

3. Vnitřní řád upravuje podmínky, pravidla jednání a chování ubytovaných k jejich 

společnému soužití a k vytváření podmínek pro plnění předmětu činnosti domova 

mládeže vymezeného zřizovací listinou. 

4. Vedení DM a ŠJ si vyhrazuje právo provádět změny ve Vnitřním řádu a doplňovat ho 

přílohami, které specifikují potřebné oblasti.  

5. Tento řád nabývá platnosti dnem vyhlášení. 

 

ORGANIZACE DOMOVA 

 

1. Základní organizační jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná 

skupina. Jsou v ní podle možností zařazeni žáci a studenti podle pohlaví, škol, ročníků 

nebo věku.  

2. Zvolení pedagogičtí pracovníci v DM jsou členy pedagogicko-výchovné komise, která se 

vyjadřuje ke všem výchovným nebo organizačním záležitostem DM.  

3. Ubytovaní žáci a studenti mají právo volit si své zástupce do Rady domova mládeže, která 

je poradním orgánem ředitele i dalších pedagogických pracovníků. V případě potřeby si 
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ubytovaní mohou utvářet další samosprávné orgány, jejichž účel navrhují 

prostřednictvím vychovatelek nebo písemným návrhem pedagogicko-výchovné komise. 

4. Zvláštní přílohou tohoto Vnitřního řádu je „Režim dne“, jehož obecná platnost je 

skupinovou vychovatelkou specifikována v jednotlivých výchovných skupinách, podle 

složení umístěných žáků a studentů z hlediska věku, škol a podmínek daných rozvrhem 

vyučování. Operativní změny režimu projednává pedagogicko-výchovná komise                           

a schvaluje ředitel DM. Vedení DM o takových změnách informuje Studentskou radu. 

 

UMÍSŤOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ V DOMOVĚ 

 

Přijímání, pobyt a ukončení vzdělávání žáků a studentů v DM jsou legislativně dány školským 

zákonem a vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005, Sb., o školských výchovných ubytovacích  

a zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Umísťování žáků středních škol a studentů vyšších 

odborných škol je v § 4, odstavci 1, 2, 3 a 4 této vyhlášky. 

 

Do DM jsou přijímáni žáci a studenti, kteří v termínu stanoveném ředitelkou DM odevzdají 

přihlášku k ubytování na jeden školní rok. Jsou přijímáni i žáci a studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, podle platných právních předpisů, v souladu s technickými limity  

a speciálními potřebami žáka, studenta.  

O umístění žáka, studenta na jeden školní rok rozhoduje ředitelka DM s podporou vyjádření 

PVK. Rozhodnutí je žadatelům posíláno písemně. Kritéria přijetí jsou součástí VŘ DM. Přijetím 

žáka, studenta vzniká možnost poskytování dalších služeb, které jsou upraveny smlouvou se 

splátkovým režimem úhrady za tyto služby ubytovaní, stravování. Při rozmísťování do 

jednotlivých pokojů jsou respektovány potřeby a přání žáka, studenta nebo jejich zákonných 

zástupců, do jednolůžkových pokojů jsou umístěni žáci a studenti se specifickými potřebami. 

 

Na ubytování v DM není právní nárok, při přijímání se přihlíží ke specifickým potřebám žáka, 

studenta, sociálnímu, zdravotnímu znevýhodnění, vzdálenosti jeho místa bydliště, dopravní 

obslužnosti. S koncem školního roku nárok na ubytování zaniká. 
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Kritéria pro umístění v domově mládeže: 

- žáci a studenti z dětských domovů; 

- upřednostněni jsou žáci a studenti SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ  a jiných středních škol; 

- oslabené rodinné zázemí (neúplné a sociálně slabé rodiny), žáci a studenti 

se zdravotním omezením; 

- vzdálenost od místa trvalého bydliště. 

- žáci a studenti pokračující v ubytování; 

 Umísťování žáků a studentů vyplývá ze zákonných předpisů. Žáci a studenti se umísťují 

podle možnosti kapacity v pořadí: 

a) podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, podle doby potřebné k dojíždění 

a obtížnosti dopravního spojení z jejich bydliště do místa školy, 

b) ze sociálních a zdravotních důvodů. 

 Přihlášku do DM podávají zákonní zástupci žáka nebo žák a student, pokud je zletilý. 

Přihláška se stává závaznou po zaplacení zálohového poplatku v plné výši do termínu 

uvedeném v přihlášce. 

 o umístění nebo neumístění žáka a studenta vyrozumí ředitel DM zákonného zástupce, 

nebo žáka, pokud je zletilý.  

 Umístění žáka a studenta platí na jeden školní rok. Žák může být umístěn v DM pouze 

pokud souhlasí s podmínkami vymezenými tímto Vnitřním řádem, popř. smlouvou.  

 Studenti VOŠ jsou umísťováni do naplnění volné kapacity DM, až po uspokojení 

požadavků žáků nezletilých a mladistvých. 

 Ubytovaní žáci a studenti o umístění na další školní rok písemně požádají a jsou 

umísťováni podle pravidel v odst. 1-3. 

 

Zákonní zástupci: 

 podávají přihlášku do domova mládeže za nezletilé žáky, 

 seznamují se s „Vnitřním řádem DM“ a dobrovolně ho respektují, 

 seznámení s Vnitřním řádem DM stvrzují podpisem na přihlášce, 

 respektují režim dne a výchovně vzdělávací program školského zařízení, neurčují ani 

nepožadují jinou délku vycházek, vycházky nad rámec režimu dne a prodloužené 
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vycházky vždy předem konzultují se skupinovou vychovatelkou tak, aby nezasahovaly 

do výchovně vzdělávacího programu DM a režimu dne, 

 jsou povinni prokázat, komu je nezletilý žák svěřen do péče, 

 oznamují domovu mládeže údaje podstatné pro průběh výchovy, vzdělávání nebo 

bezpečnost žáka,  

 informují domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka 

nebo jiných závažných skutečnostech, 

 v případě náhlého onemocnění či jiné události zajistí odvoz žáka domů, 

 omlouvají důvod nepřítomnosti nezletilého žáka neprodleně, pouze písemně  

e-mailem nebo SMS zprávou, nejpozději do 19. hodiny téhož dne, 

 plnoletí studenti oznamují důvod nepřítomnosti nejpozději do 19. hodiny téhož dne, 

 v případě odjezdu nezletilého žáka z DM předem žáka písemně omluví a následně 

písemně potvrdí příjezd žáka domů, 

 oznamují důvod přítomnosti na DM v dopoledních hodinách – praxe, změna rozvrhu, 

zdravotní stav, 

 jsou-li vyzváni k nutné osobní návštěvě, zavazují se na tuto výzvu neprodleně 

reagovat, 

 hradí prokázané škody, které úmyslně nebo z nedbalosti způsobí ubytovaný žák 

na majetku domova mládeže, 

 jsou povinni se pravidelně informovat na chování svého dítěte, 

 jsou povinni spolupracovat s pracovníky DM při řešení konfliktní situace, 

 mají právo na informace o průběhu chování žáka a studenta na DM a ŠJ. Toto právo 

mají také rodiče zletilých žáků a studentů, popřípadě osoby mající vůči těmto zletilým 

osobám vyživovací povinnost. 

 

ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

 

1. Všechny pokoje jsou zařazeny do I. kategorie. 

1) Úplata za jedno lůžko v dvoulůžkovém pokoji je stanovena na 1.550,- Kč za jeden 

kalendářní měsíc. 
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2) Úplata za jednolůžkový pokoj byla stanovena na 1.600,- Kč za jeden kalendářní měsíc. 

3) Úplata za jedno lůžko v třílůžkovém pokoji je 1.450,-Kč za jeden kalendářní měsíc. 

4) Úplata za ubytování vysokoškolských studentů a studentů ve věku nad 26 let              

je 3.500,- Kč za jeden kalendářní měsíc. 

5) Úplata za poskytování služeb o sobotách a nedělích se účtuje zletilým žákům 

a studentům jednotná cena 100,-Kč za víkend, na úhradu zvýšených nákladů – pouze 

v  DM Lovosická. 

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny 

dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student ubytován jen část kalendářního 

měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, 

výše úhrady za ubytování se nemění. 

 

Domov mládeže a školní jídelna Lovosická umožňuje žákům a studentům ubytování 

o svátcích a víkendech podle zvláštního režimu – viz příloha. 

 

DM a ŠJ Lovosická si vyhrazuje právo na uzavření Domova mládeže Lovosická – pro 

doplňkovou činnost - komerční ubytování. Tato činnost je řádně povolena zřizovatelem, 

odborem hygieny a živnostenským úřadem. Žáci a studenti jsou pak povinni dle pokynů 

pokoje vyklidit. 

DM a ŠJ Dittrichova poskytuje žákům a studentům ubytování pouze ve dnech školního 

vyučování. O víkendech a státních svátcích je uzavřen. 

 

2. Stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb. Všichni ubytovaní 

mají nárok na celodenní stravování. Ke stravování přihlašují neplnoleté žáky rodiče při 

podepisování závazné přihlášky. Studenti se na stravování přihlašují stejným způsobem 

sami.  

Úplata za snídani a přesnídávku je stanovena na 23,- Kč, oběd na 32,- Kč a večeře                          

a svačina na 35,- Kč. Celodenní stravování tedy činí 90,- Kč. 
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Žák a student odebírá stravu v jídelně aktivací čipové karty. Po načtení údajů dochází 

k vydání zadané stravy. Každý žák a student má nárok pouze na jednu porci. Čipová karta  

ISIC je nepřenosná a při její ztrátě je postižený povinen zaplatit 110,- Kč za duplikát. 

Žák a student se v jídelně stravuje v určeném čase. Po skončení stravování zanechá žák                  

a student po sobě místo čisté a nádobí odloží na místo k tomu určené. 

Studenti VŠ nemají nárok na dotovanou stravu.  

 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

 

 Žák a student chrání zdraví své i ostatních žáků, studentů a pracovníků DM. 

 Z důvodů bezpečnosti se musí každý žák a student při příchodu a odchodu z DM 

„čipovat“. 

 Elektronické čipování zároveň slouží ke kontrole přítomnosti žáka a studenta 

v budovách DM z bezpečnostních důvodů – evakuace. 

 Dodržuje všechna zdravotní a hygienická opatření i aktuální nařízení. 

 Žák a student dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

 Dodržuje protipožární předpisy. 

 Každý i malý úraz, který nevyžaduje lékařské ošetření, je nutné nahlásit vychovatelce 

k provedení zápisu do „Knihy úrazů“ (po provedení poskytnutí první pomoci                          

a ošetření). 

 Za dodržování pravidel bezpečnosti zodpovídá příslušný pracovník. 

 Vstupní hala, velká tělocvična a okolí DM je snímáno kamerovým systémem! 

 Kamerový systém je v DM a ŠJ umístěn z bezpečnostních důvodů. 

 Při změnách chování a jednání, neadekvátních reakcích, narušeném, nepříznivém 

zdravotním stavu, je pedagog povinen zajistit žákovi a studentovi lékařskou pomoc. 

  V případě nezletilých žáků vždy po dohodě se zákonnými zástupci. 
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PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

 

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou  

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.  

Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“  

(citace z Listiny základních práv a svobod) 

 

Domovy mládeže jsou nezbytnou součástí výchovně vzdělávacího systému v České 

republice. Představují způsob, jak se žáci a studenti mohou věnovat přípravě na své 

budoucí povolání, i když nejsou v domácím prostředí, a zároveň zajišťují i dohled nad jejich 

zdravým vývojem v rizikovém věku. Snahou zaměstnanců domova mládeže je udržovat 

atmosféru důvěry, k jejímu naplnění je však nutné dodržovat pravidla soužití, která 

stanovuje tento Vnitřní řád. 

 

Pravidla vzájemných vztahů žáků a studentů s pedagogickými i nepedagogickými 

pracovníky domova mládeže: 

 Základním projevem slušného chování je POZDRAV, ŽÁDOST A PODĚKOVÁNÍ 

a respektování společného soužití ve školském zařízení: ÚCTA – TOLERANCE – 

RESPEKT. 

 Žáci a studenti se chovají slušně a přátelsky k sobě navzájem, k vychovatelkám 

i k nepedagogickým pracovníkům DM. 

 Chovají se i k ostatním tak, jak by si přáli, aby se ostatní chovali k nim. 

 Ctí práva a svobodu druhých. 

 Využívají svého práva vyjadřovat se vhodnou formou k otázkám života v DM. 

 Jsou si vědomi toho, že hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům 

domova jsou považovány za závažné porušení povinností stanovených § 31 ods. 3 

školského zákona –„Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 

pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených tímto zákonem“. 
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1. Ubytovaný žák a student má právo: 

 užívat přidělenou místnost s příslušenstvím, 

 užívat zařízení domova určeného žákům a studentům k účelnému využití volného 

času v době k tomu určené denním režimem, 

 podílet se na organizování života žáků a studentů v domově, 

 být zvolen do Studentské rady domova mládeže, 

 účastnit se všech akcí pořádaných v domově mládeže nebo jím organizovaných, 

 požadovat pravidelnou výměnu ložního prádla v souladu s platným předpisem, 

 podávat připomínky a podněty vedení DM a pedagogickým pracovníkům,  

 v průběhu školního roku ve dnech pracovního klidu a o prázdninách odjíždět 

k rodičům, v pracovní dny po dohodě zákonného zástupce se skup. vychovatelkou, 

 žádat o vycházku skupinovou vychovatelku, 

 přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru vestibulu budovy (v případě souhlasu 

skupinové vychovatelky i na jiném místě DM), 

 požádat o informaci, radu či pomoc kteroukoliv vychovatelku i zaměstnance DM, 

 žáci a studenti mají právo na ochranu před jakýmkoli tělesným a duševním násilím, 

urážením, zneužíváním a nedbalým zacházením, šikanou a diskriminací, 

 požádat skupinovou vychovatelku o jednorázovou návštěvu společenské místnosti 

opačného pohlaví. 

 

2. Ubytovaný žák a student má povinnost: 

 dodržovat tento Vnitřní řád DM a ŠJ, tato povinnost přísluší i plnoletým studentům, 

 dodržovat pravidla slušného a společenského chování, 

 základním projevem slušného chování je POZDRAV, ŽÁDOST A PODĚKOVÁNÍ 

a respektování společného soužití ve školském zařízení: ÚCTA – TOLERANCE – 

RESPEKT. 

 řídit se pokyny pedagog. i provozních pracovníků domova mládeže,  

 oznámit neprodleně důvod nepřítomnosti v domově – všichni studenti nejpozději 

do 19. hodiny téhož dne, neplnoleté omlouvá písemně zákonný zástupce, 

 při večerních kontrolách přítomnosti vychovatelem (19:30 – 20:30 hod.) je žák a 
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student povinen být přítomen na svém patře, 

 oznámit důvod přítomnosti na DM v dopoledních hodinách – praxe, změna rozvrhu, 

zdravotní stav, 

 informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh ubytování v DM, 

 v případě nemoci je povinen neprodleně opustit DM, aby nedošlo k nakažení dalších 

spolubydlících, 

 hlásit každý úraz, onemocnění a odchod k lékaři, 

 do DM přicházet včas, střízlivý, 

 umožnit vstup do pokoje a kontrolu pedagog.pracovníkům a zaměstnancům DM, 

 plnoletí studenti jsou povinni respektovat návštěvy a kontroly pedagogických 

pracovníků i všechna ostatní nařízení vyplývající z vnitřního řádu, 

 řádně a ve stanoveném termínu uhradit úplatu za ubytování a stravování, 

 dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, požární předpisy a provozní řády, 

 chovat se obezřetně, dbát na vlastní bezpečnost. ZODPOVĚDNOST - BEZPEČNOST !! 

 neprodleně oznámit veškeré změny zdravotní pojišťovny a osobních údajů, 

 svědomitě se připravovat na vyučování a vyučování se pravidelně zúčastňovat, 

 pohybovat se ve společných prostorách ve vhodném oblečení, v určených prostorách 

domova mládeže se přezouvat a být slušně oblečený a upravený, 

 být čistě a vhodně oblečen bez zbytečných výstředností, 

 udržovat denně čistotu a pořádek ve svých věcech, v pokojích, sociálním zařízení 

a společných prostorách, 

 používat elektrospotřebiče výhradně z vybavení domova mládeže, vlastní pouze po 

schválení vedením domova a za podmínek stanovených v pravidlech, která jsou 

přílohou vnitřního řádu, 

 žák, student může do počítačové sítě v budově DM zapojit pouze zařízení 

zaregistrované pracovníkem IT,  

 vyžádat si souhlas spolubydlícího k umístění a užívání PC a radiomagnetofonu, 

 šetřit zařízení domova mládeže a neplýtvat s elektrickou energií, vodou 

a potravinami, 
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 potraviny ukládat na vyhrazeném místě – lednice, každý pátek vyklidit, 

 třídit odpad, 

 hlásit okamžitě škody a závady na inventáři, 

 uhradit zaviněné škody na majetku (zákonný zástupce),  

 návštěvy přijímat pouze v určených prostorách, 

 nenosit do domova cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud ano, uložit je  

k vychovatelce na hlavní službě (k dispozici trezor), 

 v noci zamykat pokoj a vyjmout klíč ze zámku – bezpečnostní důvody – požár, 

evakuace,  

 na výzvu vedení DM vyklidit pokoje včetně svých osobních věcí do uzamykatelné 

skříně (chodba pokoje), pro potřeby ubytovatele DM,  

 při odchodu zajistit prázdný pokoj – zamknout! Zavírat okna! Odpojit elektronické 

přístroje! 

 opustit DM na prázdniny (žáci středních škol) dle organizace školního roku. 

  

Není dovoleno – je ZAKÁZÁNO: 

! PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH PROSTORÁCH DOMOVA MLÁDEŽE 

– ZÁKON Č. 379/2005 §8, odst. 1, písm. B) – zákaz kouření ve vnějších i vnitřních 

prostorách všech typů škol a školských zařízení, 

! je ZAKÁZÁN vstup do budovy bez řádného prokázání totožnosti čipovou kartou (ISIC, 

bílá karta) nebo náhradním dokladem – vydaným na HS. Opakované zneužití čipové 

ISIC karty nebo náhradní bílé čipové karty, podvody při průchodu recepcí (dovnitř i ven) 

je kvalifikováno jako vážný přestupek, 

! ZÁKAZ návštěv druhého pohlaví na pokojích a společenské místnosti v patře bez 

předchozího povolení skupinové vychovatelky, 

! ZÁKAZ uzamykat se a nechávat klíče v zámku,  

(klíč je nutné vytáhnout ze zámku, z důvodu bezpečnosti, případné evakuace 

a možnosti kontroly vychovatelky), 

! ZÁKAZ sedat na parapetech oken, vyklánět se z nich, pokřikovat a cokoliv vyhazovat, 

nechávat předměty a potraviny na vnějším parapetu oken – nebezpečí pádu a zranění, 
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! svévolně poškozovat zařízení domova a zasahovat do instalací jakéhokoliv druhu, 

! ponechávat v zásuvce všechny kabely a nabíječky – mimo dobu nabíjení a spotřebiče 

mimo dobu používání (nebezpečí požáru), 

! užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné, psychotropní a zdraví škodlivé látky, 

! přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně, 

! manipulovat s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné pyrotechniky, 

! zákaz manipulace s otevřeným ohněm – svíčky, vonné tyčinky, vodní dýmky, cigarety 

! hrát hazardní hry, 

! přechovávat jakékoliv cizí osoby, 

! provádět jakékoliv sexuální praktiky s žáky opačného i stejného pohlaví (včetně ležení 

společně v posteli), 

! přechovávat jakékoliv i drobné živočichy nebo domácí zvířata, 

! přemisťovat inventář v pokojích a společných prostorách, 

! vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená, 

! vyvěšovat reklamy cizích firem na nástěnkách DM, 

! propagovat politické strany. 

! Projevy šikanování mezi žáky a studenty, např. násilí, omezování osobní svobody, 

ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny žáků a studentů 

vůči jiným žákům a studentům nebo skupinám /např. postiženým, mladším a slabším/, 

jsou v prostorách DM a ŠJ přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti 

Vnitřnímu řádu DM a ŠJ. 

 

Ubytovaný žák má právo, aby jeho aktivní přístup k životu v DM a dodržování Vnitřního řádu 

byl oceněn.  

Odměnou žákovi může být: 

 ústní nebo písemná pochvala skupinového vychovatele, 

 prodloužená vycházka, 

 písemná pochvala vychovatele nebo vedení DM, 

 věcná odměna na konci školního roku. 
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Vychovatel má povinnost vyvozovat důsledky vůči ubytovanému, který Vnitřní řád domova 

mládeže nedodržuje. 

Za výchovná opatření, která mají vést k nápravě nedostatků v chování a jednání žáka 

a studenta se považují: 

 omezení nebo úplný zákaz vycházek na žádost zákonného zástupce, 

 napomenutí vychovatelem ústní nebo písemné do osobního spisu, 

 podmíněné vyloučení z DM, se zkušební dobou, 

 ukončení ubytování v DM za závažné přestupky nebo opakované přestupky během 

školního roku. 

 

Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k předchozímu chování žáka a studenta. 

Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku. Opakované 

přestupky jsou posuzovány přísněji. 

a) Rodičům žáka, který již dosáhl plnoletosti, se méně závažné přestupky neoznamují. 

b) Náhradní ubytování se v případě ukončení pobytu v DM pro potrestaného nezajišťuje. 

c) O úmyslu vyloučit žáka z ubytování v DM jsou informováni rodiče, třídní učitel. 

d) O všech výchovných opatřeních, mimo bod a), jsou písemně informováni rodiče. 

Rodiče mohou být také osobně pozváni k vyřešení problému přímo do DM. Případ se 

pak řeší za přítomnosti žáka, rodiče, speciální pedagožky a skupinové vychovatelky.  

U závažných problémů může zasáhnout také pedagogicko-výchovná komise a ředitel 

DM. 

 

 

Povinnost zaměstnance DM Lovosická: 

 před vstupem do pokoje zaklepat, teprve posléze vstoupit, 

 dodržovat zásady slušného chování, 

 naplňovat etický kodex pedagogického pracovníka 

 PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ, naplňování společných vizí DM. 
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Hodnocení přestupků proti Vnitřnímu řádu DM 

 

Ústní napomenutí vychovatele: 

 návštěva v jiném pokoji po 22:00 hodině (stejného pohlaví), 

 nepřezutí do domácí obuvi, 

 nedodržování čistoty a pořádku v pokoji, 

 narušování vzájemné tolerance a klidu v budově v době studia a odpočinku, 

 nevrácení klíče od pokoje při odchodu z budovy. 

 

Písemné napomenutí vychovatele: 

 porušení oznamovací povinnosti: neoznámení zdravotních potíží, neohlášení odchodu 

k lékaři a návratu zpět, neohlášení mimořádného odjezdu z DM, 

 opakované pozdní návraty do DM bez povolené vycházky, 

 porušení nočního klidu po 22. hodině, 

 neoznámení užívání vlastního elektrického spotřebiče, 

 přechovávání alkoholických nápojů v DM. 

Záleží na rozhodnutí vychovatelky, zda napomenutí bude pouze ústní nebo písemné do 

osobního spisu žáka (při opakovaném přistižení). 

 

Závažné přestupky  napomenutí   podmíněné vyloučení z DM: 

 kouření nebo otevřený oheň na pokoji a budově, prostorách DM, 

 příchod do DM pod vlivem alkoholu, požívání alkoholických nápojů v prostorách DM, 

 návštěva v pokoji opačného pohlaví - nevhodné chování, nevhodný čas,  

 opakované pozdní návraty z povolené vycházky, 

 závažné a úmyslné uvedení vychovatele (pracovníka DM) v omyl = podvod, 

 častěji se opakující nepořádek v pokoji a v osobních věcech, 

 úmyslné poškození majetku, 

 hrubé chování a jednání vůči druhé osobě, ohrožení zdraví druhého. 
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Velmi závažné přestupky  ukončení ubytování v DM: 

Proběhne správní řízení – zasedá pedagogicko-výchovná komise DM a ŠJ. 

 opakovaná návštěva v pokoji opačného pohlaví po 22. hodině,  

 přijetí cizích osob, které na DM nejsou ubytované, v pokoji, 

 opakované kouření nebo otevřený oheň na pokoji a budově,  

 zneužití čipové ISIC karty nebo náhradní bílé čipové karty, podvody při průchodu 

recepcí (dovnitř i ven), 

 krádež, loupež, 

 ublížení na zdraví, vědomé ohrožení druhých, šikana, vydírání, 

 porušení zákazu nošení, distribuce a užívání návykových látek, 

 opakované požívání alkoholu i mimo DM, 

 opakované přestupky během školního roku, 

 hrubé chování a útok proti vychovateli,  

 opakované hrubé chování a jednání vůči druhé osobě, ohrožení zdraví druhého, 

 ohrožování nebo napadení spolubydlícího, pedagog. pracovníka nebo zaměstnance. 

 

O formě výchovného opatření společně rozhodnou pedagogičtí pracovníci a pedagogicko-

výchovná komise DM a ŠJ. 

 

 

UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ 

 

1.  Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud 

mimo jiné: 

 o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,  

 zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil 

úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu 

a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady,  

 žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné 

školy,  
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 žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,  

 žák nebo student byl vyloučen z domova mládeže. 

 

2.   Pokud žák porušuje pravidla Vnitřního řádu DM, udělují se mu podle závažnosti provinění   

      některá z těchto výchovných opatření: 

1. napomenutí vyslovené vychovatelem, 

2. písemné napomenutí udělené vychovatelem, 

3. podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou, 

4. ukončení ubytování v DM. 

 

3. Zásadní nedodržení smluvních povinností žáků VOŠ může být řešeno i okamžitým 

ukončením pobytu, zpravidla však s třídenní lhůtou, nebo dle individuálního posouzení 

případu a současné situace studenta. Při podmíněném ukončení ubytování určí ředitel 

DM zkušební lhůtu v rozmezí od jednoho do pěti měsíců. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Neznalost Vnitřního řádu domova není omluvou při jeho porušení.  

2. Vedoucí vychovatelka je však povinna zajistit, aby s tímto Vnitřním řádem byli     

prokazatelně seznámeni všichni žáci i studenti ihned při nástupu do domova.  

3. Plné znění Vnitřního řádu DM je zveřejněné na webových stránkách DM a ŠJ 

Lovosická, volně přístupné na nástěnkách v DM a je k dispozici na hlavní službě 

domova mládeže. 

 

 

Tento VNITŘNÍ ŘÁD vstupuje v platnost 1. 6. 2016 a ruší se jím, dosud platný Vnitřní řád ze 

dne 1. 6. 2015.  

Je závazný pro všechny ubytované žáky a studenty a pedagogické pracovníky DM a ŠJ 

Lovosická. Seznámení a respektování Vnitřního řádu Lovosická ztvrzují plnoletí žáci a 

studenti a zákonní zástupci svým podpisem na Závazné přihlášce, která upravuje smluvní 

vztah mezi DM a žadatelem. 

 

      

V Praze dne 01. 06. 2016     Mgr. Lada Sojková  

         ředitelka DM a ŠJ 

     

 

 

Přílohy vnitřního řádu: 

1. Režim dne domova mládeže 

2. Zásady pro používání vlastních elektrických spotřebičů 

3. Rozhodnutí ředitelky DM a ŠJ – Zvláštní režim ubytování 

4. Zvláštní režim ubytování – podmínky 

5. Zvláštní režim ubytování – prohlášení studenta 
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           PŘÍLOHA VŘ č. 1 

 

REŽIM DNE DOMOVA MLÁDEŽE 

příloha k Vnitřnímu řádu DM a ŠJ 

 

POVINNOSTI K DENNÍMU REŽIMU: 

 

 Výchovně vzdělávací činnost je organizována v rámci výchovných skupin a je založena  

na individuálním přístupu k žákům a studentům. 

 Výchovné skupiny jsou sestaveny a pracují na základě umístění v budovách, patrech        

a pokojích. 

 Kritériem umístění žáků a studentů je pohlaví, věková struktura a příslušnost                   

ke vzdělávacímu ústavu – škole. 

 Vycházky povoluje pouze vychovatelka s ohledem na předchozí dodržování režimu DM. 

 Vycházky zletilých žáků a studentů lze po domluvě s vychovatelkou prodloužit – výjimky 

vychovatelka nahlásí na recepci DM. 

 Žáci, zletilí žáci a studenti hlásí pobyt mimo DM do 19 hodin na hlavní službě. 

 Vycházky mohou být omezeny, nebo zcela zakázány na žádost zákonného zástupce. 

 Víkendový pobyt hlásí zletilý žák a student do čtvrtka do 19,00 hodin na hlavní službě 

DM Lovosická a potvrdí podpisem. 

     

DM Lovosická   DM Dittrichova 

Denní příchody do DM:  do 18.00 hod.   do 19.00 hod. 

Odjezdy z DM v pátek:  do 14.00 hod.   do 14.00 hod. 

Příjezdy do DM v neděli:  17.30 – 22.00 hod.  17.00 – 22.00 hod. 

Doba studijního klidu:   15.00 – 20.00 hod.  

(určí vychovatelka podle možností a rozvrhu škol v jednotlivých skupinách) 

Doba pro zájmovou, sebevzdělávací a společenskou činnost: 08.00 – 21.00 hod. 
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DM  Lovosická – vestibul: PC – internet 

a PC místnost Dittr.         do   18 let věku =    do 21.00 hod. 

                                      nad  18 let věku =    dle potřeby 

návštěvy na recepci    do 21.00 hod. 

 

NOČNÍ KLID:     22.00  –  06.00 hod.  

 

V budově 02 ve 22.00 hodin musí být vypnuté všechny televize a PC ve společenských 

místnostech. Možnost prodloužení po dohodě se skupinovou nebo noční vychovatelkou. 

   

VYCHÁZKOVÉ VOLNO: 

Určuje vychovatelka podle věku žáka/studenta a s přihlédnutím na plnění jeho povinností ve 

škole a v DM. 

 

Obecně platí:   

1. ročník   do 20.00 hod.  1x týdně 

2. ročník  do 21.00 hod.  1x týdně 

3. ročník  do 22.00 hod.   2x týdně 

4. ročník  do 22.00 hod.   1x týdně a do 23.00 hod 1x týdně 

 

Plnoleté žákyně a studentky VOŠ návrat do 01,00 hod. včetně víkendu. Pozdější příchod 

nejdříve v 05.00 hod. 

 

Pro plnoleté žáky/studenty mohou být vychovatelem povoleny výjimky z režimu DM, ale 

vždy tak, aby tím nikdy nebyli rušeni ostatní žáci. O všech výjimkách informuje skupinová 

vychovatelka vedoucího vychovatele, popřípadě s ním udělení výjimky konzultuje.  
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VÍKENDOVÉ POBYTY:  

Od školního roku 2015/2016 budou důrazně dodržována pravidla pro možnost víkendového 

pobytu na DML. 

Student zůstává na DML pouze pokud zažádá, uvede důvod (sportovní, školní, mimoškolní 

aktivity, brigády, sociální důvody….). Důvod bude uváděn do formuláře na HS.  

Na vyžádání skupinové vychovatelky doloží písemné potvrzení. 

Skupinová vychovatelka předloží písemnou žádost s doporučením ředitelce organizace. Po 

doporučení skupinovou vychovatelkou a schválení ředitelkou budou studenti zaneseni do 

seznamu, který bude závazný pro možnost pobytu na DML o víkendech.  

Výjimečné žádosti budou řešeny operativně. 

 

REŽIM STRAVOVÁNÍ: 

 

Strava se vydává: 

DM Lovosická:  DM Ditrichova: 

Snídaně: 06.00 –  08.00 hod.  06.00 – 08.00 hod. 

Obědy:  11.45 –  13.30 hod.  11.30 – 14.30 hod. 

Večeře: 17.30 –  18.30 hod.  17.30 – 18.30 hod. 
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                 PŘÍLOHA VŘ č. 2 
 

Zásady pro používání vlastních spotřebičů 
v domově mládeže 

 
Dokument vymezuje zásady používání vlastních elektrických spotřebičů (dále jen „spotřebičů“) 
v domově mládeže (dále jen DM). 

NEZREVIDOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE SE v Domově mládeže NESMÍ POUŽÍVAT!!! 
 

I. 
EVIDENCE VLASTNÍCH SPOTŘEBIČŮ 

 
1. K používání vlastních spotřebičů ve skupině je nutný souhlas skupinové vychovatelky, poté 

provedení revize spotřebiče revizním technikem nebo předložení vlastní technické zprávy. Revizi 
podléhá také prodlužovací kabel i rozdvojka. 

 
2. Každý takto povolený a zrevidovaný spotřebič je zapsán v seznamu, který je uložen v provozním 

oddělení. 
 
3. Za uložení seznamu zodpovídá vedoucí provozního oddělení. 
 

II. 
POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH SPOTŘEBIČŮ 

 
1. Používání spotřebiče je vázáno úhradou měsíčního poplatku, který je po nahlášení automaticky 

každý měsíc strháván z účtu. 
 
2. Nezletilý majitel je povinen, v případě používání vlastního spotřebiče, předložit písemnou žádost 

zákonného zástupce. Písemný souhlas musí obsahovat jméno a příjmení uživatele (majitel), typ 
spotřebiče a podpis zákonného zástupce. Plnoletý majitel žádost vyplní sám. 

 
III. 

HLAVNÍ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH SPOTŘEBIČŮ 
 
1. V DM je povoleno používat pouze spotřebiče splňující základní bezpečnostní předpisy, přičemž je 

výlučně zakázáno používání spotřebičů charakteru vařiče nebo přímotopného tělesa, případně 
spotřebiče amatérsky vyrobené, přestavěné nebo jinak upravené. 

 
2. Spotřebič musí být připojen k elektrické síti způsobem určeným dle návodu na použití spotřebiče. 

Revizní technik má právo spotřebič vyřadit z provozu. Toto právo se vztahuje i na rozhodnutí 
příslušného vychovatele. Majitel (uživatel) spotřebiče je povinen vždy před jeho uvedením do 
provozu překontrolovat neporušenost napájecích kabelů. Při zjištění závady musí být spotřebič 
okamžitě odstaven. 

 
3. Spotřebič smí být užíván pouze za přítomnosti osob (majitel nebo jím zmocněná osoba). V době 

nepřítomnosti těchto osob musí být spotřebič vypnut a odpojen od zdroje elektrického proudu. 
Porušení tohoto nařízení je chápáno jako vážné porušení zásad „Řádu domova mládeže“. Majitel 
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spotřebiče zodpovídá, že během provozu daného spotřebiče nebude docházet k rušení osob 
ubytovaných v DM. 
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                      PŘÍLOHA VŘ č. 3 

ROZHODNUTÍ 

 ředitelky Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 

č. 2 /2016  

k zvláštnímu režimu ubytování – víkendy a svátky 

 

 Za poskytování služeb o sobotách a nedělích se účtuje studentkám a studentům 

jednotná cena 100, - Kč/víkend na úhradu zvýšených nákladů. 

 Plnoletý žák/student předloží skupinové vychovatelce písemnou žádost 

s odůvodněním potřeby pobytu v DM o víkendu. Žádost bude platná na pololetí 

daného školního roku. 

 Skupinová vychovatelka žádost předloží ředitelce organizace. 

 Po schválení ředitelkou organizace bude žák/student zanesen do seznamu, který 

bude vyvěšen na HS DM a bude pro možnost pobytu studenta o víkendu závazný.  

 Žák a student podepíše prohlášení, jaké zásady bude o víkendu dodržovat. 

 Na víkend se žák/student zapíše na hlavní službě vždy do čtvrtka 19 hodiny. 

Pokud tak žák/student neučiní, nelze nárokovat, z bezpečnostních důvodů, vstup 

do budovy DM. 

 Neplnoletí mohou zůstat pouze z vážných důvodů, pokud o to požádá zákonný 

zástupce.  Na základě žádosti bude sepsaná DOHODA MEZI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM 

A DOMOVEM MLÁDEŽE. PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE MUSÍ BÝT OVĚŘEN NOTÁŘEM. 

 

Mgr. Lada Sojková 
ředitelka DM a ŠJ 
 
V Praze 1. 6. 2016 
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PŘÍLOHA VŘ č. 4 

 

ZVLÁŠTNÍ REŽIM UBYTOVÁNÍ 

v DM a ŠJ Lovosická pro školní rok 2016/2017 

 

Domov mládeže a školní jídelna Lovosická umožňuje žákům a studentům 
ubytování o svátcích a víkendech podle zvláštního režimu. 
 

Domov mládeže zajišťuje ubytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných 

škol v době výuky. Plnoletým je umožněno o sobotách, nedělích a svátcích zůstat v Domově 

mládeže Lovosická, na základě odůvodnění a zaplacením poplatku 100,- Kč/víkend. 

DM a ŠJ Dittrichova 15, Praha 2 - víkendové ubytování neumožňuje z provozních důvodů. 

 

PODMÍNKY PRO VÍKENDOVÉ UBYTOVÁNÍ 

 

1. Plnoletým žákům a studentům je umožněno zůstat v Domově mládeže Lovosická za 

předpokladu, že doloží důvod pobytu /víkendové ubytování není nárokové/. V písemné 

žádosti skupinové vychovatelce uvede důvod víkendového pobytu v DM.  Žádost bude platná 

na jedno pololetí daného školního roku. 

2. Po doporučení skupinovou vychovatelkou a schválení ředitelem organizace budou studenti 

zaneseni do seznamu, který bude závazný pro víkendový pobyt v DM a bude vyvěšen na HS. 

3. Na víkend se plnoletý žák/student zapisuje na hlavní službě, vždy do čtvrtka 19,00 hod. 

daného týdne. Plnoletý žák/ student zde podepíše „prohlášení“, jaké zásady bude dodržovat. 

4. Pokud tak žák/student neučiní, nelze nárokovat, z bezpečnostních důvodů, vstup do budovy 

DM. 

5. Všichni, žáci a studenti, kteří podepíší „prohlášení“ a zůstanou v DM, respektují příchody do 

DM jako ve dnech školní výuky a dle Vnitřního řádu DM a ŠJ. 

6. Neplnoletí žáci a studenti mohou zůstat pouze z vážných důvodů, pokud o to požádá 

zákonný zástupce.  Podpisem DOHODY MEZI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM A DOMOVEM 

MLÁDEŽE vzniká smluvní vztah, který umožňuje ubytování mimo školní výuku za předem 

smluvených podmínek. 
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PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE MUSÍ BÝT OVĚŘEN NOTÁŘEM. 

7. Žáci a studenti zároveň berou na vědomí, že nedodržení smluvních zásad, může být 

důvodem k ukončení možnosti víkendového ubytování. 

8. Za víkend se účtuje platba 100,- Kč za zvýšené provozní náklady. 
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                   PŘÍLOHA VŘ č. 5 
 

ZVLÁŠTNÍ REŽIM UBYTOVÁNÍ  
v DM a ŠJ Lovosická školní rok 2016/2017 

 

Domov mládeže a školní jídelna Lovosická umožňuje žákům a studentům 
ubytování o svátcích a víkendech podle zvláštního režimu. 
 
Domov mládeže zajišťuje ubytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných 
škol v době výuky. Plnoletým je za zvláštního režimu umožněno o sobotách, nedělích a 
svátcích zůstat v Domově mládeže Lovosická, na základě odůvodnění, žádosti a za poplatek 
100,- Kč/víkend. 

 
 

PROHLÁŠENÍ 
 

1. Plnoletým žákům a studentům je umožněno zůstat v domově mládeže, pokud 
písemně zažádají skupinovou vychovatelku, předloží důvod pobytu a před víkendem 
se na hlavní službě zapíší do listiny, podepíší prohlášení a za poplatek 100,- Kč/ 
víkend. 

2. Na víkend se plnoletý žák/student zapisuje na hlavní službě vždy do čtvrtka 19,00 
hod. daného týdne. Pokud tak žák/student neučiní, nelze nárokovat, 
z bezpečnostních důvodů, vstup do budovy DM. 

3.  Plnoletý žák/student zde podepíše prohlášení, jaké zásady bude dodržovat.   

4. Neplnoletí mohou zůstat pouze z vážných důvodů, pokud o to požádá zákonný 
zástupce.  Jako doklad je sepsaná DOHODA MEZI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM A 
DOMOVEM MLÁDEŽE. 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE MUSÍ BÝT OVĚŘEN NOTÁŘEM. 
 

5. Prohlášení k podpisu: 
 
Beru na vědomí, že ve dnech……………………………………budu dodržovat tyto zásady: 
 

 budu se hlásit v recepci stejně jako ve dnech školní výuky, 

 budu respektovat upozornění na zákaz používání výtahu, 

 v kuchyňce po použití zkontroluji a vypnu elektrický sporák a ostatní 
elektrospotřebiče,  

 ve společenské místnosti, na chodbě i v pokoji budu zhasínat a zavírat okna, 

 budu dbát, aby zbytečně netekla voda a kohoutky byly uzavřené,  

 budu respektovat příchody do DM jako ve dnech školní výuky a dle Vnitřního řádu 
DM. 
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Současně prohlašuji, že: 
a) jsem byl/a řádně poučena o své odpovědnosti;  
b) zjištěné škody způsobené mou neopatrností nebo jakkoliv jinak uhradím v jejich plné 

hodnotě; 
c) beru na vědomí, že nedodržení smluvních zásad může být důvodem k ukončení 

možnosti víkendového ubytování.  
 

Podpis………………………………………, vých.sk………. 

 

 

 

 


