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A. ÚVOD 

1. Domov mládeže (DM) zabezpečuje ubytovaným žákům středních škol výchovu, ubytování 
a stravování. Obsah výchovné činnosti domova mládeže navazuje na obsah výchovně 
vzdělávací práce školy. 

2. Domov mládeže je zřízen jako součást Střední školy technické a gastronomické Blansko, 
příspěvkové organizace. 

3. Domov mládeže je v souladu s příslušnou legislativou zařazen do první kategorie. 

4. Vychovatelé DM jsou členy pedagogické rady SŠ TEGA Blansko. 

5. Ředitelem domova je ředitel SŠ TEGA Blansko, který při umísťování žáka do domova 
přihlíží: 

a) k sociálním poměrům žáka; 
b) k jeho zdravotnímu stavu; 
c) ke vzdálenosti místa bydliště žáka od školy; 
d) k dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště. 

6. Přihlášku k ubytování na DM podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák řediteli 
domova v termínu jím stanoveném. 

7. O umístění nebo neumístění vyrozumí ředitel domova zákonného zástupce nebo žáka, 
pokud je zletilý, do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky. Umístění žáka 
do domova mládeže platí pro následující školní rok. Na ubytování není právní nárok. 

8. Žákovi během školního roku ukončí ředitel domova umístění na DM, pokud: 

a) o to písemně požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák; 
b) zákonný zástupce nebo zletilý žák neplatí opakovaně úhradu nákladů spojených 

s ubytováním a stravováním ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelem 
domova na jiném termínu úhrady; 

c) žák přestal být žákem střední školy, na kterou byl přijat ke studiu; 
d) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání; 
e) žák byl vyloučen z domova. 

9. Úhradu za ubytování a stravování hradí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Výše 
úplaty za ubytování v domově je stanovena na 1.100,- Kč za kalendářní měsíc. 

10. Výše měsíční úhrady za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po 
všechny dny v měsíci. Pokud je žák ubytován jen část měsíce z důvodu organizace výuky, 
stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. 

 
B. DALŠÍ USTANOVENÍ 

1.  Povinnosti ubytovaných žáků: 

a) ubytovaný žák je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny 
vychovatelů, svědomitě se připravovat na vyučování a usilovat o celkový rozvoj své 
osobnosti sebevzděláváním; 
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b) šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami; 
c) udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, svého pokoje, společenských a sociálních 

místností, provádět činnosti a služby pro kolektiv DM, které souvisí se zajištěním jeho 
provozu dle pokynů vychovatele; 

d) zachovávat pravidla kolektivního soužití; 
e) dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví a spolubydlících a předpisy 

o požární ochraně; 
f) hlásit okamžitě závady zjištěné nebo jím způsobené na vnitřním zařízení DM 

vychovatelům; 
g) v případě podezření z požití alkoholu podrobit se orientační dechové zkoušce, kterou 

provede službu konající vychovatel. V případě odmítnutí podrobení se dechové 
zkoušce, bude vůči žákovi postupováno, jako kdyby požití alkoholu bylo prokázáno. 

 
2.  Ubytovaným žákům není dovoleno: 

a) kouření (včetně používání elektronické cigarety), pití a přechovávání alkoholických 
nápojů a požívání zdraví škodlivých látek v prostorách DM, držení jakýchkoliv 
omamných látek; 

b) přijíždět na domov mládeže pod vlivem alkoholu a návykových látek; 
c) požívat alkohol či jiné návykové látky během pobytu na DM; 
d) vnášet do budovy DM jakýkoliv alkohol či jiné návykové látky; 
e) používání vlastních elektrických spotřebičů (s výjimkou holicích strojků, 

radiopřijímačů a radiomagnetofonů) bez souhlasu vychovatelů a zasahování do 
instalací jakéhokoliv druhu; 

f) přechovávání všech druhů a typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin; 
g) chovat jakékoliv zvíře v prostorách DM; 
h) svévolné přemísťování inventáře DM; 
i) přechovávání cenných předmětů a peněžní částky nad 500,- Kč, ve výjimečných 

případech a na nezbytně nutnou dobu si finanční částky vyšší hodnoty uloží 
u vychovatelů; 

j) opouštět prostory DM bez dovolení vychovatele; 
k) v prostorách domova mládeže jsou zakázány jakékoliv aktivity, které lze 

vychovatelem posuzovat jako součást partnerského vztahu mezi mužem a ženou 
(chlapcem a dívkou). Patří mezi ně: 
- líbání se; 
- objímání se; 
- dotýkání se jeden druhého; 
- návštěvy chlapců na pokojích dívek a naopak; 
- pohlavní styk; 
- další aktivity, které jsou neslučitelné se zásadami a normami vhodného chování 

na veřejnosti a mohou negativně působit na ostatní ubytované žáky na domově 
mládeže. 
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3.  Práva ubytovaných žáků: 

a) používat přidělený pokoj s příslušenstvím; 
b) podílet se na organizaci výchovné, kulturní, společenské a sportovní činnosti DM; 
c) přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách v době mimo stanovenou studijní dobu 

a noční klid. 
 

4. Návštěvy na DM: 

a) vstup do prostoru DM – je povolen pouze žákům ubytovaným na DM a osobám, které 
k tomu mají nebo obdrží souhlas vychovatele; 

b) přespávání návštěv na DM není dovoleno; 
c) všechny návštěvy jsou evidovány v knize návštěv; 
d) jako návštěvní prostor je vymezen prostor před vchodem na jednotlivá patra. 
 

5. Odjezdy a příjezdy: 

a) žák opouští prostory DM každý pátek, popř. v poslední den TV nebo OV podle změn 
dle pokynů ředitele té školy, kterou navštěvuje, po skončení teoretického vyučování 
nebo odborného výcviku nejpozději do 14:00 hod. nebo podle pokynů vychovatelů; 

b) příjezd na DM je stanoven na neděli nejpozději do 22:00 hod., DM je otevřen od 
19:00 hod; 

c) žáci, mající v pondělí nebo v jiný den dle rozvrhu vyučování vhodné spojení na 
zahájení TV nebo OV, mohou přijet až v tento den – nutné informovat vychovatele; 

d) v průběhu týdne mohou nezletilí žáci odjíždět domů jen na základě souhlasu rodičů 
v jakékoliv formě (telefon, e-mail, písemný vzkaz apod.). 

 
6. Stravování na DM: 

a) žákům ubytovaným na DM je poskytována strava v souladu s platnou Vyhláškou 
č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4; 

b) zúčtovatelné stravenky převezmou žáci od vychovatele, který provádí jejich výdej, 
jejich případnou ztrátu žák ihned nahlásí vychovateli a nové jsou mu vydány za 
úhradu; 

c) změnu odebírané stravy, popř. její odhlášení, nahlásí žák nejpozději do 7:00 hodin 
v ten den, kdy chce změnu a současně odevzdá příslušné stravenky. 

 
7. Výchovná opatření: 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření: 
a) za vzorné chování, plnění povinností, statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve 

prospěch kolektivu může být ubytovanému žákovi udělena: 
- ústní pochvala vychovatele; 
- písemná pochvala ředitele domova mládeže; 

b) kázeňskými opatřeními jsou: 
- napomenutí vychovatele; 
- písemná důtka vychovatele; 
- písemná důtka ředitele školského zařízení; 
- podmíněné vyloučení; 
- vyloučení. 
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8. Povinná studijní doba 

je stanovena na dny teoretického vyučování od 18,00 do 19,00 hod. pro žáky, kteří 
nedosahují studijního průměru do 2,3. 

 
9. Vycházky 

a) denní vycházky uděluje vychovatel na základě osobní žádosti žáka; 
b) o chování se na vycházkách jsou žáci poučeni na počátku školního roku. 
c) příčinou omezení počtu nebo délky vycházek vychovatelem může být zejména: 

- závažné či jakékoliv opakované porušování Vnitřního řádu DM; 
- udělená kázeňská opatření; 

d) doba vycházek: 
- žáci starší 15 let  do 20.00 hodin 
- žáci starší 16 let  do 20.30 hodin 
- žáci starší 17 let  do 21.00 hodin 
- žáci starší 18 let  do 21.15 hodin  

e) v příjezdový den se vycházky poskytnou na základě dohody s vychovatelem majícím 
službu; 

f) Při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba telefonicky uvědomit službu 
konajícího vychovatele. 

 

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Vnitřní řád Domova mládeže SŠ TEGA Blansko nabývá účinnosti dne 1. 9.2017. 
2. Dnem účinnosti pozbývá platnosti Vnitřní řád Domova mládeže SŠ TEGA Blansko, platný 

pro školní rok 2016/2017. 
 
 
 
 
V Blansku dne 1. 9. 2017 

 
 
 
 
 
Ing. Pavel Dvořáček v. r. 
ředitel 
SŠ TEGA Blansko 
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Seznámení s Vnitřním řádem Domova mládeže SŠ TEGA Blansko: 

Datum: Jméno: Podpis: 

 Ing. Pavel Dvořáček  

 Ing. Kateřina Matušková  

 Jana Kyzlinková  

 Jitka Hrubá  

 Mgr. Vlastimil Matal  

 Oto Langr  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


