
 

 

 

 

 

Preambule 

Domov mládeže je školským zařízením Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu 
Choceň (dále jen školy). 

Cílem tohoto vnitřního řádu domova mládeže je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu, vzdělávání, 
ubytování a stravování žáků středních škol. 

Výchovné působení je zaměřeno na rozvoj osobnosti žáků s cílem úspěšně studovat ve střední škole, 
připravovat se na budoucí povolání a vychovat sebevědomého mladého člověka, který je schopný se 
orientovat ve společnosti, rozvíjet své zájmy, komunikovat s okolím a pomáhat druhým. Vede žáky 
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. 

Ubytovaný žák respektuje veškerá obecná pravidla slušného občanského soužití. 

 

Rozsah platnosti 

Článek 1 

(1) Tento vnitřní řád domova mládeže je závazný pro každého ubytovaného žáka. 

(2) Tento vnitřní řád domova mládeže platí přiměřeně i při zvláštních akcích pořádaných domovem 
mládeže. 

(3) Vnitřní řád domova mládeže upravuje především podrobnosti k výkonu práv a povinností 
ubytovaných žáků a jejich zákonných zástupců v domově mládeže, podrobnosti o pravidlech 
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
a podmínky zacházení s majetkem domova mládeže.  

 

Vztah ubytovaných žáků k zaměstnancům školy 

Článek 2 

(1) Žáci se řídí pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy.  

(2) Žáci projednávají své záležitosti zejména prostřednictvím skupinového vychovatele, popř. vedoucího 
vychovatele nebo ředitele školy. Své připomínky mohou žáci vznášet na schůzkách výchovné skupiny 
prostřednictvím domovní rady nebo využít schránky důvěry. 

(3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné 
zaviněné porušení vnitřního řádu domova mládeže.  
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Příjezdy do domova mládeže a omlouvání nepřítomnosti 

Článek 3 

(1) Domov mládeže je obvykle otevřen od neděle od 18:00 h. Příjezdy jsou povoleny do 22:00 hodin. 
Domov mládeže se zpravidla uzavírá v pátek v 15:00 hodin. 

(2) Nezletilí žáci jsou v průběhu týdne uvolňováni z domova mládeže pouze na písemnou žádost 
zákonného zástupce, zletilí žáci jsou uvolňováni na vlastní žádost. 

(3) Při onemocnění nebo mimořádných situacích uvolňuje žáky vychovatel v hlavní službě, a to pouze na 
žádost zákonných zástupců. 

(4) Nepřítomnost žáka v domově mládeže omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,  
a to neprodleně.  

 

Výchovná opatření 

Článek 4 

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

(2) Pochvalu uděluje skupinový vychovatel, vedoucí vychovatel, nebo ředitel školy. 

(3) Podle závažnosti provinění mohou být  uložena  některá z těchto kázeňských opatření 

a) ústní výtka vychovatele 

b) písemná výtka vedoucího vychovatele 

c) podmínečné vyloučení z domova mládeže 

d) vyloučení z domova mládeže 

(4) Veškerá výchovná opatření oznamuje vedoucí vychovatel zákonnému zástupci žáka. 

 

Práva a povinnosti ubytovaných žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  

Článek 5 

(1) Žáci mají právo 

a) využívat veškeré zařízení domova mládeže určené pro žáky a řídit se příslušnými pokyny pro 
jejich provoz,   

b) účastnit se činností v domově mládeže včetně zájmových aktivit a podílet se na organizaci akcí, 

c) volit a být volen do domovní rady, 

d) používat vlastní elektrické přístroje v souladu s příslušnými pokyny, 

e) používat informační a komunikační technologie v souladu s vnitřními předpisy školy, 

f) se souhlasem vychovatelky přijímat návštěvy cizích osob na nezbytně nutnou dobu u vchodu 
do domova mládeže a rodinné příslušníky v době mimo přípravu na vyučování a noční klid i na 
pokoji, 

g) využívat každý den osobního volna do 20:00 hodin, 

h) požádat o vycházku: žáci 1. ročníků 2x v týdnu do 21:00 hodin, žáci 2. ročníků mohou požádat  
o vycházku 2x v týdnu do 22:00 hodin, žáci od 3. ročníku kdykoli do 22:00 hodin a 
v mimořádných případech (maturitní večírek) i déle, vše je ale nutné hlásit na recepci, kde si 
vychovatel vede podrobný přehled vycházek. Bez oznámení mimořádné vycházky vychovateli 



 

a následného nedostavení se do domova  mládeže,  lze postupovat jako v případě pátrání po 
pohřešované osobě, 

i) vyžadovat klid k přípravě na vyučování, pomoc vychovatele a využívat všechny dostupné 
pomůcky a literaturu, 

j) odvolat se k vedoucímu vychovateli, či řediteli Obchodní akademie a Střední odborné školy 
cestovního ruchu  Choceň při nesouhlasu s kázeňskými opatřeními, 

k) na zvláštní péči v případě jakéhokoliv druhu onemocnění a zdravotního postižení, 

l) na výměnu lůžkovin jednou za dva týdny, v případě potřeby ihned, 

m) na ochranu před psychickým a fyzickým násilím. 

(2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo 

a) na informace o chování ubytovaných žáků, k nimž jsou ve vztahu zákonných zástupců, 

b) vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí ubytovaných žáků, k nimž 
jsou ve vztahu zákonných zástupců. 

Na informace o chování ubytovaných žáků mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, 
popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

(3) Žáci jsou povinni 

a) řídit se pokyny všech pedagogických pracovníků domova mládeže a sledovat informace na 
informačních panelech, 

b) řádně docházet do domova mládeže, účastnit se školního vzdělávacího programu domova 
mládeže, zejména výchovných schůzek skupiny, úklidu svých pokojů, pomáhá při údržbě okolí 
domova mládeže apod., 

c) účastnit se povinných akcí domova mládeže (nácvik evakuace DM apod.), 

d) informovat skupinového vychovatele o změnách osobních údajů, 

e) neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit majetek svůj, domova mládeže i ostatních, 

f) řádně se připravovat na vyučování, 

g) dodržovat zákaz návštěv a shromažďování se na chodbách v době studijního klidu, výjimky 
uděluje skupinový či jiný vychovatel, 

h) zamykat skříně s osobními věcmi, uzamykat pokoj vždy, když ho jiný v dané době nevyužívá, 

i) nezamykat pokoj zevnitř, ani na noc, 

j) být ohleduplní k okolí při používání mobilního telefonu, zejména v době studijního a nočního 
klidu, není dovoleno jej nosit na organizované akce, 

k) šetřit zařízení domova mládeže, šetřit elektřinou a vodou, 

l) dodržovat zásady osobní hygieny i hygieny osobních věcí, udržovat čistotu na pokoji a ve všech 
prostorách domova mládeže, přezouvat se do domácí obuvi, boty ukládat do botníku  
a uzamykat ho, 

m) hlásit vychovateli okamžitě veškeré závady zjištěné v domově mládeže, 

n) předkládat bezprostředně po příjezdu do domova mládeže odjezdové knížky ke kontrole 
(pouze nezletilí), 

o) umožnit vychovateli kontrolu osobních věcí (v přítomnosti žáka), 

p) oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění,  

q) klíče od pokojů ukládat v recepci, 



 

r) respektovat nedotknutelnost majetku fyzických a právnických osob, nalezené, popř. odložené 
věci odevzdat vychovateli, 

s) dodržovat bezvýhradný zákaz kouření, požívání, přechovávání a distribuce omamných látek  
a hraní hazardních her v prostorách domova mládeže, umožnit namátkovou zkoušku na 
alkohol, vyvarovat se podvodů, krádeží, sexuálního jednání, neetického chování a příchodu do 
domova mládeže v nezpůsobilém zdravotním stavu, 

t) dodržovat denní režim včetně studijního a nočního klidu, 

u) dodržovat zákaz návštěv na pokojích opačného pohlaví bez vědomí vychovatele,  

v) nezasahovat do elektroinstalace, 

w) dodržovat zákaz svévolného přemisťování nábytku a ostatního inventáře domova mládeže  
a zákaz připevňování předmětů na zeď bez vědomí skupinového vychovatele, 

x) dodržovat zákaz parkování motorových vozidel a jízdních kol v prostorách domova mládeže, 

y) oznámit vychovateli odjezdy a odchody mimo Choceň v průběhu týdne, u nezletilých pouze na 
základě povolení zákonných zástupců, 

z) dodržovat zákaz chování či přechovávání zvířat a dalších živočichů na pokoji a jiných prostorách 
domova mládeže, 

aa) dodržovat zákaz vynášení kuchyňského nádobí a náčiní ze školní jídelny, 

bb) potraviny podléhající zkáze ukládat podepsané do lednice na recepci, 

cc) trvanlivé potraviny ukládat na pokoji na místa k tomu určená, (není dovoleno ukládat potraviny 
a nápoje na okenní parapety a balkóny), 

dd) dodržovat zákaz vyklánění z oken, sedání na oknech, vyhazování věcí z oken a pokřikování na 
kolemjdoucí, 

ee) před zahájením nočního klidu mít připraveny lůžkoviny, noční oblečení, zhasnuté stropní světlo 
a nesmí používat akustické spotřebiče a počítače. Prodloužení osobní večerky z důvodu 
sledování aktuálního televizního programu nebo přípravy na vyučování s pomocí vlastního 
počítače povoluje na žádost žáka skupinový nebo jiný vychovatel. 

(4) Zletilí žáci jsou dále povinni 

a) oznámit skupinovému vychovateli údaje podle platných právních předpisů a další údaje, které 
jsou podstatné pro pobyt v domově mládeže nebo bezpečnost a ochranu zdraví, a změny 
v těchto údajích, 

b) provést platbu za ubytování vždy do 25. dne předchozího měsíce převodem na účet školy, a to 
buď sami, nebo prostřednictvím rodičů, popř. osoby, která vůči nim plní vyživovací povinnost. 
Při nesplnění této podmínky zaniká nárok na ubytování v následujícím měsíci. 

(5) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

a) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
výchovných problémů žáka, 

b) informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt žáka v domově mládeže, 

c) oznamovat skupinovému vychovateli údaje podle právních předpisů a další údaje, které jsou 
podstatné pro průběh ubytování žáka, nebo pro jeho bezpečnost a ochranu zdraví, a změny 
v těchto údajích, 

d) provést platbu za ubytování vždy do 25. dne předchozího měsíce převodem na účet školy. Při 
nesplnění této podmínky zaniká nárok na ubytování v následujícím měsíci.  



 

 

Náhrada škod 

Článek 6 

Veškeré škody, které žák způsobí úmyslně či neúmyslně na majetku školy, jejich pracovníků či 
ostatních ubytovaných žáků, je povinen uhradit v plné nebo částečné výši dle rozhodnutí vedoucího 
vychovatele a v souladu s platnými právními předpisy.    

 

Způsob přijetí do domova mládeže a ukončení ubytování 

Článek 7 

(1) Žáci žádají o přijetí do domova mládeže na jeden školní rok na předepsaném tiskopise.  
Jsou-li nezletilí, žádají prostřednictvím svých zákonných zástupců. 

(2) Ukončení ubytování v domově mládeže se provádí na základě žádosti o ukončení ubytování 
v domově mládeže. 

(3) Ukončení ubytování nastane také v tom případě, pokud přijatý žák nenastoupí do domova mládeže 
v den domluveného nástupu a do tří dnů se řádně neomluví. 

(4) Za den ukončení ubytování v domově mládeže se považuje poslední den měsíce, ve kterém byla 
žádost  
o ukončení ubytování podána.  

(5) Žákům posledních ročníků končí ubytování dnem vykonání maturitní zkoušky nebo závěrečné 
zkoušky. 

 

Závěrečná ustanovení 

Článek 8 

Závaznost Vnitřního řádu domova mládeže začíná pro žáka dnem, kdy s ním byl prokazatelným 
způsobem seznámen. 

 

 

V Chocni dne  30. srpna 2017 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Studnička 
ředitel školy 
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Úplata za ubytování 
 
 

Na základě ustanovení vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních  
a školských účelových zařízeních, v platném znění 
 
 
stanovuji s platností od 1. září 2017 úplatu za ubytování takto: 
 

1.  

Žák Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu uhradí 1.300 Kč nebo 1.450 Kč nebo 
1.550 Kč měsíčně za lůžko podle druhu ubytovacího pokoje. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, 
i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. 

 

2.  

1.300 Kč  je částka stanovená pro dva třílůžkové pokoje spojené jedním sociálním zařízením,    

1.450 Kč je částka pro samostatný třílůžkový pokoj se sociálním zařízením,  

1.550 Kč  je částka pro samostatný dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením. 

 

3.  

Žákům školy, kteří nejsou v domově mládeže ubytováni natrvalo a požádají o jednorázové ubytování, dále 
žákům maturitních ročníků, kteří končí ubytování většinou k 30. 4. příslušného školního roku a v květnu 
uhradí pouze počet dnů před maturitou, je stanovena částka 180 Kč na osobu a noc. 

 
 
V Chocni dne 30. srpna 2017 
 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Studnička 
ředitel školy 
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Režim dne domova mládeže 
 
 
den    od   do   činnosti               
 
neděle   18:00  22:00  příjezdy do domova mládeže 

 
 
pondělí   7:00  7:30  snídaně 
       7:40  odchod do školy 
    11:00  14:00  oběd 
    17:15  18:00  večeře 

20:00 osobní volno, zájmová činnost, činnosti v kroužcích, návštěva    
fitness, koupaliště, bruslení – dle ročního období 

    18:00  20:00  doporučená doba na studium 
    22:00     vycházky dle Vnitřního řádu DM 
    22:00     noční klid1) 

 
 
úterý   7:00  7:30  snídaně 
       7:40  odchod do školy 
    11:00  14:00  oběd 

17:15  18:00  večeře 
20:00 osobní volno, zájmová činnost, činnosti v kroužcích, návštěva 

fitness, koupaliště, bruslení – dle ročního období 
    18:00  20:00  doporučená doba na studium 
    22:00     vycházky dle Vnitřního řádu DM 
    22:00     noční klid1) 

 
 
středa   7:00  7:30  snídaně 
       7:40  odchod do školy 
    11:00  14:00  oběd 

17:15  18:00  večeře 
20:00 osobní volno, zájmová činnost, činnosti v kroužcích, návštěva 

fitness, koupaliště, bruslení – dle ročního období 
    18:00  20:00  doporučená doba na studium 
       22:00  vycházky dle Vnitřního řádu DM 
       22:00  noční klid1) 



 

 
čtvrtek   7:00  7:30  snídaně 
       7:40  odchod do školy 
    11:00  14:00  oběd 

17:15  18:00  večeře 
20:00 osobní volno, zájmová činnost, činnosti v kroužcích, návštěva 

fitness, koupaliště, bruslení – dle ročního období 
    18:00  20:00  doporučená doba na studium 
       22:00  vycházky dle Vnitřního řádu DM 
       22:00  noční klid1) 

 
 
pátek   7:00  7:30  snídaně 
       7:40  odchod do školy 
    11:00  14:00  oběd 
       15:00  odjezdy domů 
 
 
 
1)  Prodloužení osobní večerky z důvodu sledování aktuálního televizního programu nebo přípravy na 
vyučování s pomocí vlastního počítače povoluje na žádost žáka skupinový nebo jiný vychovatel. 
 
 
 
 
V Chocni dne 30. srpna 2017 
 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Studnička 
ředitel školy 


