
                         

P R O V O Z N Í Ř Á D 
Domova mládeže 

Střední školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 

Volyně, Lidická 135 
I. 

Umísťování a ukončování ubytování  

Domov mládeže (dále jen DM) je určen pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět do školy, právní nárok 

na ubytování však žák nemá. Žáci se umisťují v tomto pořadí: 

 

a) žáci, kteří přicházejí z dětských domovů a dětských výchovných ústavů 

b) žáci, kteří ubytování potřebují ze sociálních nebo zdravotních důvodů 

c) ostatní dojíždějící žáci, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště, doby dojíždění a obtížnosti 

spojení. 

 

Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáků vedení domova mládeže do 31. července. 

V pozdějším termínu mohou podávat přihlášku do DM pouze zákonní zástupci těch žáků, kteří byli 

ke studiu přijati dodatečně. Umístění do DM platí pro bezprostředně následující školní rok. 

  

Z domova se propouštějí žáci během roku z těchto důvodů: 

a) požádá-li o ukončení pobytu v domově písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák na 

předepsaném formuláři, který odevzdá v sekretariátu školy  

b) neplatí-li zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák příspěvek na úhradu nákladů spojených 

s ubytováním po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů 

c) přestal-li být žákem školy 

d) bylo-li žákovi povoleno přerušení studia 

e) byl-li žák vyloučen z DM pro porušování školního řádu nebo ukončil studium ve škole. 

 

II. 

Ubytování a stravování žáků 

1. Ubytování v DM se poskytuje žákům na dobu jednoho školního roku v režimu od neděle do pátku 

s výjimkou nepracovních dnů. V odůvodněných případech odjíždí žák z DM na základě písemné 

žádosti rodičů (rodinné důvody, lékařská prohlídka v místě bydliště). 

 

2. Žákům ubytovaným v domově mládeže škola zajišťuje celodenní stravování ve školní jídelně. 

Úhrada stravování a poplatků za ubytování se platí zálohou bezhotovostním způsobem na každý 

následující měsíc.  

 

V případě nepřítomnosti je žák povinen den předem do 13:00 hodin stravu odhlásit (snídani 

do 9:00 hodin) nebo první den neplánované nepřítomnosti oběd vyzvednout do jídlonosiče. 

 

III. 

Práva a povinnosti ubytovaných žáků 

1. Ubytovaný žák má právo: 

a) používat přidělenou místnost  

b) Blablabox - připomínky, informace vhazovat do schránky ve škole   

c) využívat zařízení DM určené pro žáky  

d) podílet se na organizaci vnitřního života DM 

e) zúčastňovat se zájmové činnosti a všech akcí pořádaných nebo doporučených DM 

f) požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla a to vždy 

po 14 dnech jeho užívání, dále při změně obsazení lůžka nebo při výskytu přenosné nemoci 

g) odjíždět domů k rodičům na každou sobotu a neděli, na svátky, prázdniny a jiné nepracovní dny 

 



h) odjezd a návrat je předem stanoven a dohodnut s rodiči a příslušným vychovatelem. Příjezdy 

musí být stanoveny tak, aby příchod do DM byl nejpozději do 20:00 hodin, na písemnou žádost 

rodičů později, nejpozději však do 22:00 hodin.   

Příjezd a odjezd z DM a od rodičů potvrzují v odjezdových knížkách vychovatelé a rodiče. 

Mimořádný odjezd z DM musí žák projednat se svým vychovatelem. Rodiče nezletilých žáků 

potvrdí písemně předem, nebo telefonicky po příjezdu domů. 

i) podávat návrhy a připomínky k programu DM prostřednictvím výchovných schůzek a domovní 

rady 

j) návštěvy se povolují mimo studijní klid, žáci mohou přijímat návštěvy pouze v přízemí DM 

(ve vestibulu).  

 

2. Ubytovaný žák je povinen: 

a) klíče od pokojů odevzdat při odchodu z domova mládeže do vrátnice, při příchodu do DM 

používat vlastní čip.  

b) dodržovat ustanovení provozního řádu DM, řídit se pokyny vychovatelů. Ke všem pracovníkům 

musí být zdvořilý a slušný. Žák je povinen zdravit všechny dospělé osoby, které v DM potká  

c) zachovávat pravidla kolektivního soužití, dbát o dobrou pověst DM, respektovat práva 

spolubydlících, svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti 

sebevzděláváním, chovat se slušně na veřejnosti  

d) úkoly, kterými je pověřen, plnit svědomitě, odpovědně a včas, o jejich splnění informovat 

výchovného pracovníka, kterým byl úkol zadán. Svědomitě se připravovat na vyučování 

e) informovat skupinového vychovatele o nedostatečném prospěchu  

f) udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, ve svém pokoji a ve všech prostorách DM a okolí, 

vracet nádobí na kuchyňku čisté 

g) čistotu a pořádek na ložnicích udržují žáci denně sami, pravidelně jeden den v týdnu provádějí 

generální úklid ložnice a svých osobních věcí 

h) plnit tyto základní hygienické požadavky: 

- dodržovat osobní hygieny 

- měnit osobní prádlo, převlékat se do nočního prádla, spát na prostěradle, mít upravenou postel, 

týdně odvážet upotřebené prádlo a ručníky a přivážet si každý týden čisté 

- při vstupu do budovy DM je každý žák povinen se v botárně přezout do domácí obuvi (rozumí 

se pouze textilní domácí obuv) 

- věnovat náležitou pozornost zevnějšku (být čistý, upravený) 

- každé onemocnění (i v noci) nebo úraz neprodleně hlásit příslušnému vychovateli a řídit 

se přesně jeho pokyny a pokyny lékaře – nemocní žáci odjíždějí k rodičům nejbližším spojem. 

V zájmu zdravotní prevence je třeba se v zimních měsících i v interiéru DM náležitě oblékat 

- odchod k lékaři nahlásit vychovateli do 7:15 hodin ráno a nechat potvrdit odchod z DM – čas, 

potíže 

i) při mimořádném odchodu z DM nebo při vzdálení se mimo Volyni vyžádat si povolení 

příslušného vychovatele skupiny, žák je povinen dodržet stanovenou dobu návratu 

j) vykonávat svědomitě a odpovědně pořádkovou službu podle vnitřního rozvrhu DM, žáci konající 

službu nesmí se po příchodu do DM vzdalovat v osobním volnu bez vědomí vychovatele a musí 

se řídit jeho pokyny 

k) informovat svého skupinového vychovatele o svém zdravotním stavu a užívaných lécích  

l) dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících a řídit 

se protipožárními předpisy 

m) hlásit okamžitě závady zjištěné na vnitřním zařízení a inventáři DM, zacházet co nejšetrněji 

se zařízením DM, neplýtvat vodou a elektřinou. Neprovádět žádné opravy a manipulace 

na el. rozvodu, televizi, ústředním topení a zařízení DM 

n) poškození inventáře a zařízení DM, úmyslné nebo z nedbalosti uhradit.  

o) dovolené elektrické spotřebiče na DM jsou fén, kulma, holicí stroje, notebook a nabíječka 

na mobil, musí být zkontrolovány revizním technikem (zajistí škola 2x ročně) a žák je povinen 

tyto spotřebiče nahlásit k revizi skupinovému vychovateli a uhradit poplatek.  

 



3. Ubytovaným žákům není dovoleno: 

a) navštěvování cizích pokojů po 20. hodině  

b) návštěvy chlapců na dívčích pokojích a děvčat na chlapeckých pokojích 

c) vykonávat zájmovou činnost na úkor řádné přípravy do školy nebo v době určené pro spánek 

d) vyklánění a pokřikování z oken, vylepování plakátů na stěny pokojů a nábytek 

e) praní osobního prádla  

f) přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií, výbušnin a provádění jakýchkoli 

chemických pokusů 

g) hrubé chování a vyjadřování  

h) svévolné přemisťování inventáře v DM, jak na pokojích, tak i v ostatních prostorách  

i) přechovávání cenných předmětů a větších obnosů peněz. V nutných případech může žák cenný 

předmět nebo peníze dát do úschovy svému vychovateli. Za neuschované peníze a cenné 

předměty DM neručí! DM též neručí za ztrátu bot v neuzamčeném botníku, osobních počítačů 

a kalkulaček, mobilů a jiných povolených elektrických spotřebičů.  

j) zákaz nošení, držení, distribuce, používání a zneužívání návykových látek v areálu školy 

a v prostorách DM 

k) kouření včetně el. cigaret ve všech prostorách DM a jeho okolí do vzdálenosti 100 metrů  

l) pití a přechovávání alkoholických nápojů, návykových látek, drog v DM, používání zdraví 

škodlivých látek a hraní her o peníze, přechovávání zvířat 

m) přicházet na DM pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek (návykových látek) 

n) v případě začínajícího onemocnění přijíždět do DM v neděli (žák si dojde k obvodnímu 

zdravotnímu lékaři ve svém bydlišti a neprodleně pošle lékařské potvrzení o neschopnosti) 

o) chození ve vycházkové obuvi v prostorách DM 

p) odnášení klíče od pokojů z DM 

q) během vyučování se vracet na DM mimo běžný režim DM  

r) vozit a nosit do domova mládeže věci, které ohrožují zdraví a bezpečnost spolužáků např. svíčky, 

vonné tyčinky, vlastní lampy, světelné řetězy 

s) v případě, že žák bude uvolněn z vyučování ze zdravotních důvodů, nebude mu ten den 

umožněno osobní volno mimo DM, ani vycházka.  

 

IV. 

Režim dne 

Všichni členové kolektivu DM jsou povinni dodržovat režim dne, který je základem dobrého soužití 

a zajišťuje plnění úkolů. Všichni jsou povinni řídit se tímto rozdělením dne: 

06:30 hodin       - budíček 

06:30 – 07:25 hodin    - osobní hygiena, úklid, odchod z DM  

07:00 – 07:30 hodin   - snídaně 

07:50 hodin     - nástup do učeben 

11:25 – 13:30 hodin   - oběd 

14:00 – 19:00 hodin (letní čas)  - osobní volno 

14:00 – 18:00 hodin (zimní čas)  - osobní volno 

17:00 – 17:30 hodin   - večeře 

19:00 – 21:00 hodin (letní čas)  - studium 

18:00 – 20:00 hodin (zimní čas)  - studium 

21:00 – 21:30 hodin   - osobní hygiena 

21:30 hodin (žáci do 18 let)  - večerka 

22:00 hodin (žáci nad 18 let)  - večerka 

od 22:00 hodin     - noční klid 

 

1. Stanovený režim dne může být vychovatelem upraven. Musí být zachována dvouhodinová studijní 

doba, 2 hodiny osobního volna a stanovená doba spánku. Režim dne je rozpracován do konkrétních 

podob v týdenních programech výchovné skupiny.  

 



2. Budíček je vyhlašován podle druhu pracovní činnosti žáků. Po budíčku žáci provedou osobní 

hygienu, úklid lůžka a pokoje podle kritérií bodování (viz. nástěnka). 

3. Studijní doba je vždy nejméně 2 hodiny denně. V této době musí být v celém domově klid, žákům 

není dovolena jiná činnost (společenské hry, hra na hudební nástroje apod.). Příprava do školy musí 

být prováděna v době studijního klidu, příp. v osobním volnu.  

 

4. Vycházky: 

2 vycházky v týdnu - 1x dlouhá 

- 1x krátká  

1. ročníky  - DLOUHÁ do 21:15 hodin, KRÁTKÁ do 20:00 hodin 

2. ročníky  - DLOUHÁ do 21:30 hodin, KRÁTKÁ do 20:00 hodin 

3. ročníky  - DLOUHÁ do 21:30 hodin, KRÁTKÁ do 20:30 hodin  

4.   ročníky  - denně do 21:30 hodin v případě, že nemají výchovné ani prospěchové   

  problémy 

Jazyková škola   - denně do 22:00 hodin 

Žáci od 18 let   - vycházka denně do 21:30 hodin. 

  

5. Po 18:00 hodině (zimní čas) nebo po 19:00 hodině (letní čas) musí být v domově mládeže přítomni 

všichni v daném dni ubytovaní žáci. 

 

V. 

Výchovná opatření  

1. Za vzorné chování, vzorné plnění povinností, významný projev aktivity, statečný čin nebo 

mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žáku uděleno následující ocenění: 

a) pochvala vychovatele, případně pochvala ředitelky školy.  

 

 

2. Proviní-li se žák proti provoznímu řádu DM, mohou být udělena podle závažnosti provinění 

následující výchovná opatření: 

a) ústní napomenutí vyslovené vychovatelem   

b) ústní napomenutí vyslovené vychovatelem s omezením vycházek 

c) při vstupu do budovy DM je každý žák povinen se v botárně přezout do domácí obuvi (rozumí se 

pouze textilní domácí obuv). Nedodržením tohoto nařízení porušuje žák Provozní řád Domova 

mládeže a ohrožuje zdraví a bezpečnost svou i svých spolubydlících.   

Udělené výchovné opatření: 

- zákaz vycházek na 1 – 2 týdny (letní čas – po 19:00 hod., zimní čas po 18:00 hod.) 

- napomenutí vychovatele 

d) všechna další výchovná opatření se řídí školním řádem.  

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

Znalost provozního řádu domova mládeže je povinností každého žáka a žák se jím musí důsledně řídit. 

Neznalost provozního řádu domova mládeže žáka neomlouvá. 

Tento provozní řád domova mládeže vstupuje v účinnost od 1. září 2017.  

 

Ve Volyni 1. září 2017  

 

 

 

PaedDr. Eva Klasová  

 ředitelka  


