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Střední průmyslová škola stavební 

Valašské Meziříčí 

Máchova 628/10 

757 01 Valašské Meziříčí 

IZO 600018164 

 
Tel.    571751030            E-mail: dm@spsstavvm.cz                    

Mob. 731308034 

 

Vnitřní řád domova mládeže 
 

Č.j.: SPŠSVM/0036/2023 

 

Vnitřní řád upravuje: 

 

a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve 
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 

školského zařízení: 

 
I. Práva žáků a studentů  

 

1. Žák má právo na řádné ubytování, vytápění a osvětlení pokoje, 

pravidelnou výměnu ložního prádla (2x měsíčně), dále na používání 

hygienického, sociálního a společenského zařízení, podílet se na přípravě 

a realizaci kulturní, společenské, sportovní a  zájmové činnosti a využívat 

veškerá zařízení, která jsou jim k dispozici. 

 

2. Jednat prostřednictvím žákovské samosprávy i osobně o všech 

záležitostech, které se jich týkají a podávat dotazy, návrhy i připomínky 

k problematice života a organizace činnosti v domově, tím se aktivně 

podílet na tvorbě jejich volno časové náplně i prostřednictvím svého 

zákonného zástupce. 

 

3. Vést všechna tato jednání slušnou formou a na patřičné společenské 

úrovni. Individuální žádosti žáků týkající se zásadních změn by měly mít 

písemnou formu, u nezletilých musí být doplněny souhlasným 

vyjádřením zákonného zástupce.  

 

4. Sdružovat se ve studentských organizacích a volit své zástupce pro výše 

uvedená jednání. 

 

5. Denně využívat studijních a televizních místností přidělených pro každou 

výchovnou skupinu, taktéž využití možnosti internetového připojení 

na jednotlivých pokojích vlastními počítači. Možnost studijního využití 

přidělené třídy. 

 

6. Po dohodě s vychovatelem mohou mít žáci na určených místech pokoje 

vlastní výzdobu. 
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7. Se souhlasem rodičů a svých vychovatelů mohou žáci používat 

na pokojích vlastní elektrické spotřebiče v souladu s vydanou směrnicí, 

viz příloha č. 1. „Směrnice pro používání vlastních elektrických 

spotřebičů“. 

 

8. Zúčastnit se volby žákovské samosprávy – „Domovního parlamentu“, ten 

má právo podílet se na řešení otázek týkajících se ubytování a stravování 

žáků a studentů. 

 

9.  Zúčastňovat se zájmové činnosti na DM a mimo domov s písemným 

souhlasem rodičů nezletilých žáků (např. tréninky ve sportovních 

oddílech nebo zájmové kroužky ve Středisku volného času „Domečku“) 

nebo navštěvovat hudební a výtvarné kurzy v ZUŠ aj. 

 

10. Denně využívat veškerého vybavení DM a školy určeného pro žáky 

v plánovaných volnočasových aktivitách – posilovna na DM, sportovní 

aktivity ve školní tělocvičně, stolní tenis, tartanové hřiště u DM, prostory 

pro výtvarnou a hudební činnost. 

 

11. Používat mini-kuchyně pro ohřev vlastních potravin – el. vařič, el. 

trouba, mikrovlnná trouba, varná konvice, lednice. 

 

12. Odjíždět k zákonným zástupcům během týdne na základě jejich 

předběžné omluvy. 

 

II. Povinnosti žáků a studentů  

  

1. Řídit se pokyny vychovatelů a dalších pracovníků v rozsahu jejich 

pravomocí. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM, řídit se pravidly 

slušného chování a občanského soužití. 

 

2. Respektovat zákaz jakýchkoliv projevů rasismu, xenofobie a netolerance, 

rozšiřování a propagace organizací a ideologií, které směřují 

k potlačování lidských práv, svobod a demokratického systému. 

 

3. Zdržet se veškerých projevů agrese a násilí vůči jednotlivci, skupině 

ubytovaných žáků i pracovníkům DM. 

 

4. Chránit své zdraví i zdraví jiných, dodržovat pravidla bezpečnosti, viz 

pololetní školení o bezpečnosti pobytu žáků na DM, řídit se 

protipožárními předpisy. 

 

5. Dbát na čistotu a pravidelný pořádek – každodenní hlavní úklid před 

odchodem do výuky včetně průběžného úklidu na svěřených pokojích a 

v osobních věcech. Totéž se vztahuje i na společné prostory a udržování 

pořádku v okolí domova mládeže. 

       

6. Zaměřit se především na studium, připravovat se svědomitě na výuku, 

snažit se o rozvoj své osobnosti, sebevzdělávání. Informovat svého 

vychovatele o každém studijním úspěchu či neúspěchu, snažit se o jeho 

zlepšení. Zachovávat klid ve studijní době 18.00 – 21.30 jak na 

pokojích, tak i v ostatních prostorách DM, být ohleduplný k druhým. 
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7. Při nedělním či pondělním příjezdu na DM musí žák nahlásit příchod 

a vlastním podpisem potvrdit přítomnost vychovateli do evidence. Do té 

 doby za studenta škola neodpovídá. Nemoc nebo jinou nepřítomnost 

nutno telefonicky na DM co nejdříve ohlásit, omluvit u svého třídního 

 učitele a odhlásit si celodenní stravu po dobu nemoci či jiné 

nepřítomnosti. 

  Pro kteroukoliv absenci na DM musí mít žák písemnou omluvu 

rodičů, jedná se i o plnoleté žáky. Lze i emailem nebo SMS z adresy 

nebo čísla zákonného zástupce. 

 

8. Vycházky hlásit vychovateli, odchod označit svým štítkem. Dodržovat 

povolené každodenní vycházky následovně: 

     

 1. ročník  do 20.00   

 2. ročník  do 2100   

 3. ročník  do 21.00   

 4. ročník   do 21.30   

  

Tyto časy jsou jednotlivými vychovateli úměrně upravovány v 

návaznosti na studijní výsledky a chování žáků. 

 

9. Požádat o povolení veškeré mimoškolní, zájmové, brigádnické a další 

činnosti, které narušují režim DM.  

 

10. Zachovávat naprostý klid ve všech prostorách DM v době nočního 

klidu 22.00 – 6.30, viz denní režim. Je zakázáno vzájemně se 

navštěvovat v době nočního klidu, používat centrálního osvětlení pokojů, 

hlasité reprodukce elektroniky. 

 

11. Veškeré odchody a odjezdy osobně hlásit příslušnému vychovateli, taktéž 

odchody k lékařskému ošetření. V případě nemoci v průběhu pobytu 

na DM ihned nahlásit vychovateli, zavolat zákonným zástupcům, a co 

nejdříve odcestovat k domácímu léčení. Zákonný zástupce nebo žák si 

pak musí odhlásit stravování a omluvit se u třídního učitele. Výskyt 

infekční choroby musí žák ihned oznámit svému vychovateli!! 

 

12. Vstup cizích osob, případně jejich přenocování na DM je přísně 

zakázáno. 

       

13. Při odchodu z pokoje zajistit jeho uzamčení a předcházet tím případným 

ztrátám a krádežím. Při odjezdu domů uzavřít okna dát do pořádku 

všechny osobní věci. 

 

14. Na konci školního roku provést kompletní úklid pokojů a zajistit jeho 

uvedení do původního stavu odpovídajícímu zápisu v protokolu 

o převzetí inventáře. 

 

15. V případě podezření z konzumace alkoholických nápojů se podrobit 

dechové zkoušce na digitálním detektoru alkoholu.  

 

Při důvodném podezření z požití drogy nebo jiné návykové látky 

se podrobit příkazu vychovatele a odevzdat vzorek slin k rozboru 

na toxikologické oddělení.  K tomuto je nezbytně nutný písemný souhlas 



4 

 

zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka 

s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL viz školní řád. 

Při opakovaném užívání či distribuci těchto látek následuje okamžité 

jednání s rodiči, vedením školy a následným vyloučením z domova 

mládeže. 

 

Vnitřní řád je platný nejen v prostorách domova mládeže, ale i na všech 

akcích pořádaných zaměstnanci školy. 

 

b) Provoz a vnitřní režim školského zařízení: 

 

I. Provoz domova mládeže 
 

1. Řád domova mládeže stanoví závazná pravidla, práva a povinnosti 

pro ubytované žáky, kteří jsou povinni jej dodržovat. 

 

2. Výši ubytovacího poplatku stanoví ředitelka školy. 

 

3. Měsíční platby ubytovacího poplatku činí 1500 Kč..  

Celodenní stravné (snídaně, svačina, oběd, večeře) 105,-Kč a II. večeře 

15,- Kč se provádí měsíčně inkasním příkazem z bankovního účtu 

zákonného zástupce nebo žáka souběžně se stravným. Úhrada za 

stravování se provádí bezhotovostním převodem na účet školy spolu s 

platbou za ubytování zpětně za předcházející měsíc bezhotovostním 

převodem na účet č.  

6839350257/0100 – inkaso u ostatních peněžních ústavů – stravné a 

poplatek za ubytování na Domově mládeže  

 

4. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student 

není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo 

student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodů 

organizace školního roku (ředitelská volna, školní prázdniny) ve škole, 

jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování 

úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. 

 

5. Ubytování na DM je podmíněno celodenním stravováním ve školní 

jídelně. 

 

6. Provoz DM začíná nedělním příjezdem od 18.00 – 21.30 a končí 

pátečním odjezdem žáků do 15.00. 

  

7. Při přijímacím řízení žáci uvedou, zdali mají zájem o ubytování na 

domově mládeže, do 10 dnů od ukončení přijímacího řízení (31. 5. 

školního roku) obdrží vyrozumění o přijetí. Termín pro podání přihlášky 

do domova je do 31. 5. školního roku. 

 

8. Ubytování na domově mládeže se poskytuje na dobu jednoho školního 

roku. Pro ubytování na další školní rok je nutné obnovit přihlášku. 

 

9.     Ředitelka školy písemně vyrozumí odesilatele přihlášky o umístění nebo 

neumístění žáka / studenta na domov mládeže. O přijetí či nepřijetí na 

DM rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií. 
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10. Dnem následujícím po termínu vykonání maturitní zkoušky nebo 

absolutoria ztrácí žák nebo student nárok na ubytování, neboť ukončil 

studium na škole 

 
II. Denní režim domova mládeže 

 
5.30 hod. budíček žáků z pracoviště Vrbenská - odborný 

výcvik 

6.30 hod.   všeobecný budíček 

6.30 - 6.45 hod.  osobní hygiena, větrání pokojů, úklid 

6.45 - 7.15 hod. snídaně, dokončení úklidu na pokojích, uzamčení 

pokoje, odchod do výuky – 7.35 hod. 

7.40 - 13.30 hod.  DM uzamčen (v pátek do 12.00) 

13.30 hod.   otevření DM (v pátek v 12.00) 

13.30 - 16.30 hod.  osobní volno, studijní příprava, zájmová činnost 

17.00 - 17.30 hod.  večeře 

17.30 - 18.00 hod.  osobní volno, studijní příprava, zájmová činnost 

18.00 - 21.30 hod.   studijní klid, maximální využití studijní doby, 

osobní volno, povolena zájmová činnost   

v jednotlivých volnočasových aktivitách, jednotlivé 

činnosti vychovatelů se svou výchovnou skupinou 

21.30 hod.   přítomnost na pokojích 

21.30 - 22.00 hod.  osobní hygiena, větrání pokojů 

22.00 - 6.30 hod.  večerka, noční klid 

 

 

III. Umísťování žáků v domově mládeže 

 

1. Písemnou přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka, 

případně zletilí žáci, při nástupu ke studiu v 1. ročníku. O umístění nebo 

neumístění vyrozumí ředitelka školy písemně zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka. Pro umístění do DM v každém vyšším ročníku 

podávají zákonní zástupci nebo zletilí žáci písemnou přihlášku do 31. 

května roku. Škola žáka nebo zákonné zástupce nezletilých žáků 

vyrozumí pouze v případě nevyhovění žádosti o ubytování. Na umístění 

v domově mládeže nemá žák právní nárok. Škola si vyhrazuje právo 

nepřijmout žáka k ubytování z kapacitních důvodů, přitom respektuje 

vzdálenost z místa bydliště umožňující denní dojíždění do školy. 

Přednostně budou ubytováni žáci 1. ročníku.  

2.  Nemohou-li být pro nedostatek kapacity přijati všichni žáci přihlášeni k 

ubytování, přijímají se v tomto pořadí: 

 - sirotci a polosirotci 

 - žáci, jejichž přijetí doporučí orgán péče o děti 

- žáci, kteří potřebují ubytování ze zdravotních důvodů  

 - žáci nezletilí 

 - žáci, kteří se umístili v celostátní soutěži na předních místech 

 - žáci oborů nedostatkových na trhu práce 

 - žáci bez výchovných a kázeňských opatření. 

 

3.  Během roku ukončí ředitelka školy žákovi umístění v domově mládeže, 

pokud:  

 - o to písemně požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák,  
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 - zákonný zástupce nebo žák neuhradil úplatu za ubytování po dobu 

dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou dočasně bránit 

poukázání příspěvku (např. úmrtí rodičů žáka),  

 - žák přestal být žákem školy,  

 - žákovi bylo povoleno přerušení studia,  

 - žák nebo student byl vyloučen z domova mládeže (§ 31 školského 

zákona), porušuje-li soustavně řád DM nebo vážně narušuje kolektivní 

život na DM nebo užívá návykové látky, drogy, alkohol. 

 

 
c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a prevence před 

rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 
 

Ubytovaným žákům je zakázáno: 

1. V prostorách školy, DM i mimo školu při činnostech organizovaných 

školou přinášet, distribuovat, konzumovat nebo užívat alkoholické 

nápoje, včetně piva, návykové látky a to i zletilým studentům včetně 

kouření (včetně elektronické cigarety) a užívání vodních dýmek. 

Součástí této prevence je souhlasné prohlášení zákonného zástupce 

k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek 

v lidském organismu tj. testování na přítomnost alkoholu – dechová 

zkouška, v případě přítomnosti omamné a psychotropní látky pomocí 

zkoušky ze slin. Patřičný formulář obdrží zákonní zástupci při nástupu 

žáků na DM 

 

2. Hrát nebo propagovat hazardní hry o peníze a cenné věci, rozšiřovat či 

sledovat pornografické materiály. 

 

3. Přechovávání cenných předmětů a vyšších částek peněz. Ve výjimečných 

případech lze cennosti uložit ve školním trezoru na DM. 

   

4.  Odjet mimo Valašské Meziříčí bez předchozí písemné žádosti zákonného 

zástupce (týká se i žáků starších 18 let). 

 

5.  Sledování televize po 21. 30 – výjimku povoluje vychovatel ve své 

výchovné skupině. 

 

6.  Požadovat po uklízečkách odemykání přepážek nebo pokojů bez 

přítomnosti vychovatele v dopoledních hodinách. DM je uzamykán 

v 8.00, zpřístupněn denně od 13.30 hod., v pátek od 12.00 

 

7. Ponechávat klíče v zámku zevnitř zamčeného pokoje!!! 

       

8. Dovážet automobily, motocykly, kola, čtyřkolky, jimi svévolně vozit 

žáky z DM, těmito parkovat v prostorách školního areálu, tento zákaz 

se vztahuje i na kolečkové brusle, skateboardy  - značné ohrožení 

života!!!  

 

9.  Koupat se a bruslit na nestřežených rybnících, vodních nádržích a tocích. 

 

10. Vyvíjet jakékoliv projevy chování směřující k potlačování práv a svobod 

jedince nebo skupiny, projevy rasismu, šikanování. 
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11. Cizím osobám a žákům, kteří na domově mládeže nebydlí, je, bez 

vědomí vychovatele, přístup na domov mládeže zakázán Rovněž není 

povoleno, aby si neubytovaní žáci uschovávali na pokojích spolužáků své 

osobní věci. Návštěvy cizích osob jsou povoleny jen v době, kdy je 

přítomný vychovatel, tedy od 13.30 na dobu nezbytně nutnou, a to pouze 

ve společných prostorách, které určí vychovatel. 

 

12. Na DM nelze přechovávat jakákoliv zvířata!!! 

 

Závažné přestupky vyplývající z porušení vnitřního řádu DM budou řešeny 

ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními učiteli 

a konzultovány se zákonnými zástupci žáků. 

 
d) Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků:  

 

1. Šetřit zařízení DM, chránit je před poškozením, hospodárně zacházet s 

vybavením pokojů a prostor pro trávení volného času, udržovat pořádek 

ve svých věcech, provádět práce a služby určené vychovatelem. Hlásit 

okamžitě veškeré závady na vnitřním zařízení a inventáři DM. Umožnit 

vychovateli kontrolu obsahu a pořádku vnitřních částí skříní, šuplíků. 

 

2. V době přítomnosti na DM jsou žáci povinni používat přezůvky a boty 

ukládat do přidělených botníků, domácí obuv používat ve všech 

prostorách DM, v tělocvičně pouze sportovní obuv k této činnosti 

povolenou. 

 

3. Uhradit škody, které vznikly jejich vinou, úmyslně nebo nedbalostí. 

Používání nepovolených elektrických spotřebičů, manipulace 

s elektrickou instalací, výměna žárovek aj., viz školení o bezpečnosti 

pobytu na DM. Žáci mohou používat vlastní elektrické spotřebiče 

za určitých podmínek, viz příloha č. 1. 

 

4. Donášet, používat a distribuovat věci ohrožující život a zdraví (všechny 

druhy zbraní, střeliva, výbušnin, zábavné pyrotechniky i chemikálií). 

 

5. Provádět výzdobu na pokojích mimo určená místa, případné poškození 

inventáře, maleb aj. nutno okamžitě uhradit, nebo uvést do původního 

stavu. Bez svolení vychovatele se stěhovat do jiného pokoje a 

přemísťovat inventář.     

 

6. Odnášet nádobí z jídelny a přenášet stravu na pokoje. 

 

V případě nedodržení podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a 

jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí a nedodržení podmínek zacházení s majetkem školy nebo 

školského zařízení ze strany žáků vyplývajících z vnitřního řádu domova mládeže 

bude následovat výchovné opatření včetně vyloučení z domova mládeže! 

 

e) Výchovná opatření: 

 

Za vzorné plnění úkolů, aktivní spolupráci při organizování zájmové činnosti, vzornou 

reprezentaci domova mládeže mohou být žákům uděleny níže uvedené pochvaly: 
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1. pochvala vychovatele  

2. pochvala ředitelky školy 

3. pochvala ředitelky školy s věcným oceněním (na návrh vychovatelů a 

po projednání v pedagogické radě) 

 

Za přestupky proti vnitřnímu řádu domova mládeže budou dle závažnosti provinění 

udělena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně: 

  

1. napomenutí vychovatele 

 2. důtka vychovatele 

 3. snížený stupeň z chování 

 4. podmíněné ukončení ubytování (zkušební lhůta 1 – 9 měsíců) 

 5. ukončení ubytování na DM  

 

Veškerá výchovná opatření se oznamují třídnímu učiteli a písemně rodičům. 

O podmíněném ukončení ubytování na DM rozhoduje ředitelka školy po projednání s  

vychovatelem a rodiči. Rozhodnutím je stanovena lhůta v rozmezí jednoho až devíti 

měsíců. Jestliže se student v této lhůtě neproviní proti vnitřnímu řádu, upustí se od 

podmíněného ukončení ubytování. 

 

O ukončení ubytování na DM rozhoduje ředitelka školy Se zástupkyní ředitelky pro 

ubytovací činnost po projednání s rodiči žáka. Tohoto výchovného opatření se využívá 

v případech, kdy žák vážně narušuje kolektivní život na DM nebo dopustí-li se 

závažného činu, který nepřipouští jen podmíněné ukončení ubytování.  

 

Žák po vyloučení z DM může setrvat na DM po dobu nezbytně nutnou k zajištění 

náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho týdne od stanoveného ukončení 

ubytování. Pokud v této době porušil řád DM, může být vyloučen okamžitě. 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí, platný od 1. 9. 2017 

 

                                        aktualizovaný od 1. 3. 2019, 

aktualizovaný od 1. 2. 2023 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA              Ing. Iva Halaštová 

      ředitelka školy                             zástupkyně ředitelky   


