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VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ 
ŠKOLY, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362 

 
   
 
 
Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol ubytování, výchovně 
vzdělávací činnost a stravování. 
 
Vnitřní provozní řád domova mládeže Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 je 
soustavou požadavků a norem chování, jednání a vystupování ubytovaných v domově mládeže.  
 
Upravuje podmínky, pravidla jednání a chování ubytovaných k jejich společnému soužití a vytváření 
podmínek pro plnění předmětu činností domova mládeže. 
 
Je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací proces při mimoškolní a mimopracovní činnosti byl 
organizován jednotně. 
 
Vnitřní provozní řád vyžaduje uvědomělou kázeň. Každé svévolné nerespektování pokynů pedagogických 
zaměstnanců a nedodržování bezpečnostních předpisů je porušováním kázně.  
 
Všichni žáci a zaměstnanci jsou povinni seznámit se s Vnitřním provozním řádem domova mládeže a řídit se 
jím. 
 
Vnitřní provozní řád vstupuje v platnost dnem 01.09.2020 a jeho trvání bude časově vymezeno novými 
úpravami ve školské soustavě ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Klatovech dne 01.09.2020   
          Ing. Bohumír Kopecký v. r. 

ředitel školy 
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
 
 
I. ÚVOD  
 
1)  Ubytování a stravování žáků v domově mládeže je zajišťováno podle platných směrnic. 
2)  Výchovná činnost v domově mládeže a mimoškolní výchova je řízena a prováděna podle plánu Střední 

průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362. 
3)  Ubytovaný žák je povinen znát a dodržovat všechna ustanovení určená pro ubytování v domově 

mládeže. Ubytovaní žáci dbají na vhodné oblečení, slušné chování. Vztahy mezi žáky a zaměstnanci 
domova mládeže jsou založeny na principu vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti 
a zachování lidské důstojnosti. 

4)  Porušování řádu domova mládeže bude postihováno příslušným kázeňským opatřením.  
5)  Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák. 
6)  Na přijetí do domova mládeže není právní nárok, přijímací řízení nespadá do správního řízení. 
7)  Přihláška do domova mládeže platí jeden školní rok.  
8)  Žádost na ubytování se podává na předepsaném tiskopisu. Žadatel obdrží vyrozumění o přijetí-nepřijetí.  
9)  Výše měsíční úhrady se nemění, i když ubytovaný není přítomen po všechny dny měsíce. Úhrada za 

ubytování se provádí hotově, předem na následující měsíc (v termínu od 15. do 25.). Aktuální ceník 
ubytování viz. https://www.spskt.cz/spskt/ubytovani.asp. Pokud je žák ubytován v domově mládeže jen 
část měsíce z důvodu organizace vyučování ve škole (jejíž je žákem), stanoví se výše úhrady za 
ubytování úměrně k počtu dnů, po které byl ubytován. 

10)  Z důvodu časově náročných akcí (exkurze, soutěže) pořádaných Střední průmyslovou školou, Klatovy, 
nábřeží Kpt. Nálepky 362, mohou být žáci této školy jednorázově (1-2 noci) ubytování bez podání 
přihlášky. 

11)  Kritéria pro umísťování žáků: 
 přednostně žáci Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, pak žáci ostatních škol, 
 vzdálenost místa bydliště a dopravní obslužnost, 
 zdravotní stav, 
 sociální poměry. 

12)  Ubytování na domově mládeže může být ukončeno: 
 na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka, 
 na žádost zletilého žáka, 
 při opakovaném nezaplacení úhrady za ubytování, 
 při ukončení studia na studované střední škole, 
 při přerušení studia na studované střední škole, 
 při vyloučení z domova mládeže.  

13)  Žáci ubytovaní v domově mládeže mají možnost stravování: 
 snídaně a oběd  - školní jídelna Střední průmyslové školy Klatovy v Koldinově ulici 180 
 večeře   - zajišťuje restaurace Družba Klatovy 
 pitný režim  - zajištěn vařením čaje.  
 

 
II. PRŮBĚH DNE V DM 
 
1) Budíček je určen tak, aby doba nočního spánku byla nejméně 8 hodin. 
2) Žák je povinen řídit se pravidly osobní hygieny, denně udržovat pořádek a čistotu v ložnicích. Ranní 

hygiena a úklid jsou prováděny ihned po budíčku. Pobyt v domově mládeže je povolen pouze v domácí 
obuvi.  

3) Žák odchází z domova mládeže tak, aby nastoupil do odborného výcviku nebo teoretického vyučování 
včas. Na bytě zůstávají pouze žáci, kteří odcházejí k lékaři nebo z důvodů později začínajícího 
vyučování nebo praxe. 

4) Po ukončení svého učebního dne se vrací na domov mládeže. 
5) Pokud vychovatel svolá společné shromáždění skupiny, je žák povinen se ho zúčastnit. 
6) Příprava žáků na odbornou a teoretickou výuku je organizována vychovatelem. Žák je povinen se 

zúčastnit (výjimku může povolit vychovatel žákům s výborným prospěchem). 
7) Individuální zájmovou činnost může žák realizovat v časovém rozmezí 14.30 - 18.00 hod. Činnost, která 

není v souladu s tímto časovým mezníkem, může být prováděna v jinou dobu po dohodě 
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s vychovatelem. Pokud bude nezletilý žák navštěvovat zájmový kroužek, např. judo, karate, aikido, 
motorismus, jízda na koni a pod., přinese souhlas od zákonného zástupce.  

8) Nosí-li žák s sebou do prostoru domova mládeže počítač, rádia, fotoaparáty, přenosné přehrávače, 
neúměrné množství peněz, jiné cenné předměty apod., nemusí mu být v případě ztráty odškodné 
vyplaceno (viz Práva a povinnosti – oddíl VI. Ubytovaným žákům je zakázáno - Pravidla chování). 

9) Pomůcky pro zájmovou činnost si žák půjčuje od vychovatele, v případě poškození nebo ztráty je 
povinen příslušnou částku uhradit. 

10) Pokud nezletilý žák vykonává individuální zájmovou činnost (taneční kurz, kroužek …), příp. brigády, je 
nutné, aby přinesl souhlas zákonného zástupce s uvedením času návratu z akce a činnost byla 
prováděna tak, aby nenarušovala denní režim domova mládeže. Vychovatel může udělit tomuto žáku 
výjimku pro pozdější příchod.  

11) Zdravotní potíže je žák povinen hlásit vychovateli, který koná službu. 
 

 
III. VSTUP A OPUŠTĚNÍ DOMOVA MLÁDŽE 
 
1) Do domova mládeže je vstup povolen pouze ubytovaným žákům a zaměstnancům Střední průmyslové 

školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362. 
2) Vzájemné návštěvy chlapců a dívek nejsou povoleny. Vstup do pokojů je povolen jen osobám 

pověřeným kontrolou nebo úklidem. Návštěvám se povoluje vstup jen do vstupní haly - v době k tomu 
určené. Návštěvy zákonných zástupců na pokoje povoluje vychovatel. 

3) Po 18.00 hod. může ubytovaný žák opustit domov mládeže jen se souhlasem vychovatele, který jeho 
odchod a příchod eviduje. 

4) Návrat na domov mládeže - příjezdy žáků do domova mládeže jsou určeny v časovém rozmezí 18.00 -
21.00 hod. (neděle), ostatní dny dle povolených vycházek. Je možno povolit příjezd v pondělí ráno 
s vědomím zákonných zástupců i vychovatele za předpokladu, že žák nezamešká praktickou nebo 
teoretickou výuku. 

5) Všechny mimořádné odjezdy žáků z domova mládeže (pondělí – čtvrtek) musí být v předstihu doloženy 
písemnou žádostí zákonného zástupce nebo zletilého žáka, ve výjimečných případech telefonicky, sms, 
emailem. 

 
 
IV. STUDIUM, STRAVOVÁNÍ, ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 
 
1) Studium probíhá individuálně na pokojích, ve studovně, v odůvodněných případech ve společenských 

místnostech. 
2) Zahájení studia je provedeno tak, aby se žáci navzájem nerušili. Během studijní doby zachovávají 

naprostý klid, nevychází z pokojů a neruší ostatní ve studiu. 
3) Potraviny smí ubytovaní ukládat pouze na vyhrazených místech, trvanlivé potraviny ve skříni v předsíni, 

potraviny podléhající zkáze v lednicích. Stav všech svých potravin žák pravidelně kontroluje. Zkažené a 
prošlé jsou bez náhrady vyhozeny. 

4) Ke konzumaci jídla jsou vyhrazeny prostory kuchyněk a pokojů, není povoleno jídlo konzumovat ve 
společenských místnostech. 

5) V kuchyňkách a provozních místnostech domova mládeže je nutné udržovat čistotu a pořádek. Při 
používání elektrických spotřebičů se žáci řídí návody k použití, platí zákaz vynášení nádobí. 

6) Pitný režim je zajištěn vařením čaje. 
7) Při stravování zachovávají žáci hygienicko-estetická pravidla stolování. Žáci si stravu nahlašují/odhlašují 

nejpozději předchozí den, neodhlášená strava se neodpočítává.  
8) Společenské místnosti jsou volně přístupné při dodržení pořádku a klidu. 
9) Klíč od stolního tenisu si mohou žáci vyzvednout u vychovatele za dodržení bezpečnosti. 
10) Hrát na hudební nástroj v pokoji je možno jen se souhlasem spolubydlících – nejdéle do 21.00 hod. 
11) Poslech hudby musí být v přiměřené hlasitosti za souhlasu spolubydlících (mimo studijní a noční klid). 
12) Sledování TV programu po 22.00 hod. povoluje výjimečně vychovatel v noční službě. 
 
 
V. HYGIENA A BEZPEČNOST                      
 
1) Při veškeré činnosti v domově mládeže jsou ubytovaní povinni řídit se předpisy BOZP a protipožárními 

předpisy, s nimiž jsou seznámeni. Proškolení provádí vychovatelé (podpis ubytovaného na příslušném 
dokumentu).  
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2) Každý úraz v domově mládeže nebo při akci domova mládeže je evidován. Službu konající vychovatel 
situaci vyřeší a zapíše do knihy úrazů. O úrazu neprodleně informuje vedoucího vychovatele 
a bezpečnostního technika školy.  

3) Bruslení je povoleno pouze na zimním stadionu, koupání pouze v plaveckém bazénu, kde jsou příslušné 
odborné dozory.  

4) Pokoje si v době nepřítomnosti ubytovaní zamykají, zhotovení duplikátu klíče od pokoje je zakázané. 
5) Každý odchod k lékaři musí žák oznámit vychovateli ve službě do 7.30 hod. Po příchodu od lékaře 

(Klatovy) se žák domluví s vychovatelem o dalším léčebném postupu. Ten v případě potřeby zajistí 
odjezd ubytovaného domů.  

6) V případě ošetření lékařem v místě bydliště ubytovaného, žák z domova mládeže odjíždí a za jeho 
bezpečnost přebírají odpovědnost zákonní zástupci. 

7) Žáci, kteří zůstávají ráno v domově mládeže po 7.30 hod., toto oznámí vychovateli ve službě.  
8) Každý žák dodržuje pravidla osobní hygieny, denně větrá, uklízí v pokoji (úklid je hodnocen), stele 

válendu. 
9) Obuv se odkládá do botníků. 
10) Výměna ložního prádla se provádí 1 krát za 14 dnů. 
 
 
VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM, VYBAVENÍM DOMOVA MLÁDEŽE 
 
1) Za stav a úplnost inventáře na pokoji odpovídají všichni ubytovaní, převzetí potvrzují podpisem 

přejímajícího listu. 
2) Každou výzdobu pokoje žáci projednají s vychovatelem v předstihu. Malba pokoje nesmí být poškozena 

lepenkou, hřebíčky, háčky, špendlíky. 
3) Přemísťovat inventář na pokojích je možné jenom se souhlasem vychovatele.  
4) Všechny závady zjištěné na inventáři domova mládeže žáci oznámí vychovateli. 
 
 
VII. POŽÁR, JINÉ OHROŽENÍ 

 
1) V případě vzniku požáru nebo ohrožení se postupuje v souladu s evakuačním plánem. 
 
 
VIII. OSTATNÍ 
 
1) Všichni žáci jsou povinni seznámit se s vnitřním provozním řádem domova mládeže Střední průmyslové 

školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 a řídit se jím. 
2) Pro ubytované žáky platí obecná pravidla řádu domova mládeže Střední průmyslové školy, Klatovy, 

nábřeží Kpt. Nálepky 362 . 
3) Ubytovaní žáci jsou povinni seznámit se s evakuačním řádem domova mládeže a v případě 

mimořádných událostí se jím řídit. 
 
 
 

PRÁVA, POVINNOSTI  
 
 
I. ŽÁCI UBYTOVANÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE MAJÍ PRÁVO: 
 
1)  na používání přidělené místnosti s příslušenstvím; 
2)  na základní vybavení pokoje a výměnu ložního prádla (1 x za 2 týdny); 
3)  na využívání veškerého zařízení domova mládeže určeného pro ubytované žáky; 
4)  na podílení se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků; 
5)  na zúčastnění se zájmových činností a výchovných akcí pořádaných domovem mládeže; 
6)  na svobodné vyjadřování názorů, a to na všechny záležitosti, které se jich týkají; 
7)  podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na domově mládeže; 
8)  na informování o průběhu své výchovy a vzdělání v domově mládeže; 
9)  na klid v době studijní přípravy a po večerce; 
10)  přijímat návštěvy v době osobního volna s oznámením vychovateli ve službě; 
11)  požádat o udělení vycházky skupinového vychovatele; 
12)  odjíždět z domova mládeže i během týdne – pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce 

nebo zletilého žáka, popřípadě telefonicky nebo e-mailem; 
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13)  na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením či zneužíváním, trýzněním či 
vykořisťováním (ochrana před patologickými jevy, diskriminací, projevy nepřátelství a násilí); 

14)  na pomoc při řešení osobních nebo studijních úkolů a problémů, na pomoc při řešení problémů 
souvisejících se vztahy s ostatními ubytovanými a zaměstnanci školy (ochrana před patologickými jevy, 
diskriminací, projevy nepřátelství a násilí); 

15)  ubytovaný, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání 
(vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv 
zaměstnanci domova mládeže nebo školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc 
a ochranu (ochrana před patologickými jevy, diskriminací, projevy nepřátelství a násilí); 

16)  tělesně či smyslově postižený žák má právo požívat plného a řádného života tak, aby byla respektována 
jeho důstojnost a aby se rozvíjela jeho osobnost., 

 
 
II. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEZLETILÉHO ŽÁKA UBYTOVANÉHO NA DOMOVĚ MLÁDEŽE MAJÍ 

PRÁVO 
 
1)  na informování o pobytu žáka v domově mládeže, o jeho chování a aktivitách; 
2)  podávat připomínky vedení domova mládeže vztahující se k pobytu žáka v domově mládeže; 
3)  po dohodě s vychovatelem žáka na jeho návrh upravit žáku režimové podmínky pobytu v domově 

mládeže. 
 
Pozn.. Právo na informace o průběhu výchovy a vzdělávání na domově mládeže mají v případě zletilých 
žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost 
(školský zákon). 
 
 
III. ŽÁCI UBYTOVANÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE MAJÍ POVINNOST 
 
1)  dodržovat řád domova mládeže, předpisy protipožární ochrany, řídit se pokyny pracovníků domova 

mládeže; 
2)  zachovávat pravidla vzájemného soužití, dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování; 
3)  sledovat všechny informační materiály umístěné v domově mládeže; 
4)  každý odjezd z domova mládeže oznámit skupinovému vychovateli nebo vychovateli ve službě; 
5)  oznámit vychovateli ve službě každé onemocnění, úraz; 
6)  udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji a ve společných prostorách domova mládeže; 
7)  svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu; 
8)  zodpovědně ochraňovat svůj osobní majetek, zvláště finanční hotovost; 
9)  dodržovat zásady osobní hygieny, pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví 

spolubydlících, předpisy protipožární ochrany; 
10)  používat všechny osobní elektrické spotřebiče pouze na základě revizní zprávy; 
11)  všechny závady zjištěné na zařízení pokoje, patra, budovy oznámit vychovateli ve službě nebo 

skupinovému vychovateli; 
12)  ubytovaný, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání 

(vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má povinnost takovou skutečnost nahlásit zaměstnanci domova 
mládeže (ochrana před patologickými jevy, diskriminací, projevy nepřátelství a násilí). 

 
 
IV. ZLETILÍ ŽÁCI UBYTOVANÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE MAJÍ POVINNOST 
 
1)  řádně docházet do domova mládeže; 
2)  na vyzvání vychovatele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se chování, 

výchovy žáka; 
3)  informovat vedení domova mládeže o změně zdravotní způsobilosti; 
4)  oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově mládeže (odjezd v průběhu týdne); 
5)  oznamovat důležité změny v povinných údajích uváděných do dokumentace domova (např. změna 

bydliště, tel. kontakt); 
6)  uhrazovat poplatky za poskytované služby v předepsané výši a ve stanovených termínech; 
7)  zletilý žák hradí všechny škody, které způsobí úmyslně nebo z nedbalosti na jakémkoliv vybavení nebo 

zařízení domova mládeže. 
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V. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEZLETILÉHO ŽÁKA UBYTOVANÉHO NA DOMOVĚ MLÁDEŽE MAJÍ 
POVINNOST 

 
1)  zajistit, aby žák docházel řádně do domova mládeže; 
2)  na vyzvání vychovatele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se chování, 

výchovy žáka; 
3)  informovat vedení domova mládeže o změně zdravotního stavu žáka; 
4)  oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově mládeže, odjezd v průběhu týdne z domova 

mládeže musí zákonný zástupce sdělit písemně, příp. emailem s odůvodněním, výjimečně je možné 
oznámení provést telefonicky vychovateli; 

5)  oznamovat důležité změny v povinných údajích uváděných do dokumentace domova (např. změna 
bydliště, kontakt na zákonného zástupce); 

6)  uhrazovat poplatky za poskytované služby v předepsané výši a ve stanovených termínech; 
7)  zákonný zástupce nezletilého žáka hradí všechny škody, které způsobí nezletilý žák úmyslně nebo 

z nedbalosti na jakémkoliv vybavení nebo zařízení domova mládeže. 
 
 
VI. UBYTOVANÝM ŽÁKŮM JE ZAKÁZÁNO (PRAVIDLA CHOVÁNÍ): 
 
1)  vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných, návykových látek; 
2)  vyklánět se, vykřikovat, vysedávat nebo se opalovat v otevřeném okně;  
3)  vyhazovat z oken odpadky nebo jiné předměty; 
4)  vystupovat na střechu - střešními otvory nebo jinými přístupovými cestami; 
5)  úmyslně a vědomě poškozovat majetek v domově mládeže; 
6)  přemisťovat inventář a vyvěšovat plakáty na pokojích bez svolení vychovatele; 
7)  přechovávat jídlo, sklenice, konzervy atd. za oknem; 
8)  používat el. spotřebiče v pokoji nebo jiném prostoru (možné používat pouze ve vyhrazeném prostoru); 
9)  dotýkat se mokrýma rukama el. zařízení; 
10)  zasahovat do el. a vodovodního zařízení (opravy mohou provádět pouze osoby k tomu určené); 
11)  úmyslně znečišťovat prostory domova mládeže; 
12)  provádět různé činnosti, kterými by ohrozili životy nebo zdraví jedinců nebo celého kolektivu; 
13)  zbytečně se zdržovat na schodištích a ve vstupní hale - ve všech prostorách domova mládeže je nutné 

zachovávat klid; 
14)  kouřit ve všech prostorách domova mládeže a okolí; 
15)  přechovávat na domově mládeže živočichy; 
16)  donášet, přechovávat, pít, požívat, aplikovat alkoholické nápoje, omamné látky, návykové látky, jedy 

a jiné zdraví škodlivé látky v budově; 
17)  donášet, přechovávat, manipulovat s chemikáliemi, zbraněmi, střelivem, výbušninami, pyrotechnickými 

pomůckami, předměty, které mohou ohrozit na zdraví a životě; 
18)  používat výtah (výjimky povoluje vychovatel - např. nevolnost, úraz ...); 
19)  používat šicí stroje, počítače, internet, vstupovat do místnosti vyhrazené pro stolní tenis bez vědomí 

vychovatele; 
20)  v době osobního volna a vycházek používat vlastní dopravní prostředky a rovněž se nechat přepravovat 

dopravním prostředkem jinou osobou (výjimka: rodiče, příbuzní, případně se souhlasem zákonného 
zástupce); 

21)  přinášet, přechovávat na domově mládeže věci nebezpečné pro zdraví a život (řeznické nože, zbraně 
atd.) - výjimku tvoří běžně používané kuchyňské nože v domácnosti. Pracovní pomůcku -  řeznický nůž 
je možno uložit u vychovatele; 

22)  přechovávat cenné předměty a finanční obnos převyšující 500,- kč (možnost úschovy u vychovatele); 
23)  mobilní přístroje přechovávají žáci v domově mládeže na vlastní zodpovědnost, domov mládeže neručí 

za jejich ztrátu nebo poškození; 
24)  zamykat se na pokoji; 
25)  pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo poškozování 

dobrého jména domova mládeže.  
 
 
VII. UPOZORNĚNÍ 
 
1)  V zájmových kroužcích  nutno trvale dbát pokynů výchovných pracovníků nebo vedoucích kroužků. 
2)  V koupelnách a v místech, kde mohou být mokré podlahy, věnovat zvýšenou pozornost při chůzi. 
3)  Při důvodném podezření ze zneužívání jakýchkoliv omamných, návykových látek učiní vychovatelé 

nezbytná opatření k ochraně zdraví, informují zákonné zástupce, ředitelství školy, zdravotnická zařízení 
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a je-li zdravotní stav žáka vlivem látek změněný, ihned žádají zákonné zástupce o odvoz ubytovaného 
z domova mládeže. 

4)  V případě podezření na přechovávaní zakázaných předmětů, látek (viz bod. VI. Ubytovaným žákům je 
zakázáno) si škola vyhrazuje právo na kontrolní prohlídku (botníků, knihovny, skříní, zásuvek apod.). 
Prohlídka proběhne vždy za účasti dvou zaměstnanců.    

 
 
VIII. POCHVALY, VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
 
1)  Za vzorné chování a plnění povinností nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být 

ubytovanému žáku udělena pochvala. 
2)  Pokud žák porušuje řád domova mládeže, může mu být podle závažnosti provinění uděleno některé 

z těchto výchovných opatření: 
 napomenutí třídního učitele, 
 důtka třídního učitele, 
 důtka ředitele školy, 
 podmíněné vyloučení z ubytování na domově mládeže, 
 vyloučení z ubytování na domově mládeže. 

3)  Udělení výchovného opatření se písemně oznamuje zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému 
žáku a podle potřeby škole, jejímž je ubytovaný žákem. 

4)  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům domova mládeže nebo vůči 
ostatním žákům se vždy považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto  
řádem a zákonem č. 561/2004 (školský zákon) a mohou být potrestány až vyloučením žáka. 

 
 
 
Tento řád nabývá účinnosti dnem 01.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Klatovech dne 01.09.2020 
          Ing. Bohumír Kopecký v. r. 

ředitel školy 
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ORGANIZACE TÝDNE, DENNÍ REŽIM DOMOVA MLÁDEŽE 
 

Domov mládeže je během školního roku v provozu od neděle 18:00 hod. do pátku 15:00 hod.   
 
Organizace týdne: 
středa  vycházky žáků:  do 18 let   do 21.00 hod, 
     žáci starší 18 let     do 21.30 hod, 
čtvrtek  generální úklid; 
pátek  odjezdy žáků domů,  

žáci uzamknou pokoje, na pokoje se již nevrací; 
neděle  postupné příjezdy žáků na domov mládeže 18.00 - 21.00 hod. 

 
Denní režim: 
Neděle: 
18.00  otevření domova mládeže, příchod žáků, studium, volno, vycházky do 21.00 
21.30 - 22.00 příprava na dobu nočního klidu, hygiena a úklid (kontrolu provádí vychovatel); 
22.00 hod. noční klid. 
 
Ostatní dny: 
06.30 hod. budíček - žáci, kteří vstávají dříve, si zajistí buzení prostřednictvím vychovatele; 
06.30 - 07.30  ranní činnost - hygiena, úklid, stlaní lůžkovin, snídaně;                              
07.30 uzamčení bytů, na bytě zůstávají pouze žáci, kteří odcházejí k lékaři nebo z důvodů později 

začínajícího vyučování nebo praxe; 
07.30 - 08.00  žák oznámí vychovateli (který vykonává ranní směnu) setrvání na domově mládeže, tato 

povinnost odpadá žákovi, který nahlásil během předchozího dne vychovateli u skupiny pobyt 
na domově mládeže v dopoledních hodinách; 
vychovatel provede záznam do denního hlášení; 

08.00- 14.30 v této době se neumožňuje žákům pobývat na domově mládeže bez udání důvodu; 
 nemocní žáci hlásí odchod z domova mládeže k lékaři a po ošetření se opět hlásí u 

vychovatele, který rozhodne, zda žák odjede domů nebo zůstane na DM, v případě 
nezletilých žáků se vychovatel spojí se zákonnými zástupci a zajistí odvoz žáka domů; 

 v průběhu dopoledne se žák obrací na vychovatele, který vykonává směnu, klíče od 
společných prostor vydává zaměstnanec ve vrátnici (televize, kuchyňka, společenská 
místnost); 

14.30 - 17.00 postupné příchody žáků na domov mládeže; 
 kontrolu provádí vychovatelé v jednotlivých výchovných skupinách; 
 osobní volno žáků - v této době provádějí žáci rekreační činnost, zájmovou činnost, 

nákupy, odpočinek apod.; 
17.00 - 18.00 večeře (Restaurace Družba Klatovy);      
18.00 - 18.30 společné schůzky výchovných skupin s vychovatelem, 
  vychovatel určí, jak často se bude s žáky v průběhu týdne scházet; 
18.30 - 20.00 studijní doba,  
  studijní doba ve středu (v době vycházek) 15.30 - 17.00 hod.  

v případě potřeby možno prodloužit studium po večerce za podmínky, že nebude narušen 
noční klid; 

20.00 - 21.30 večerní činnost (sledování TV, využití internetu, počítače, četba ...); 
21.30 - 22.00 příprava na dobu nočního klidu, hygiena a úklid (kontrolu provádí vychovatel); 
22.00 hod. noční klid. 
 
Pátek: 
do 15.00 kontrola úklidu pokojů, elektrospotřebičů, oken a uzamčení pokojů, odjezdy domů. 
 
 
 
 
 
V Klatovech dne 01.09.2020 
          Ing. Bohumír Kopecký v. r. 

ředitel školy 


