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Tento vnitřní řád se týká všech domovů mládeže ČZA v Humpolci, střední 

školy, které se nacházejí v následujících lokalitách: 

 

1. Domov mládeže v Humpolci, Nádražní 486,  

2. Domov mládeže v Humpolci, Fügnerova 570 

3. Domov mládeže v Humpolci, Dusilov 384  

4. Domov mládeže ve Světlé nad Sázavou, Zámecká 911 

S tímto vnitřním řádem jsou seznamováni ubytovaní žáci vždy k 1.9. každého 

školního roku a písemně to potvrdí. Zápis o seznámení žáků s vnitřním řádem 

včetně jejich podpisů je zanesen v denících výchovných skupin.  Rodiče jsou 

informováni o tom , že tento vnitřní řád je k dispozici na webových stránkách 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 



Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, 

stravování  a zabezpečuje výchovnou činnost. Prostřednictvím výchovy mimo vyučování 

vytváří podmínky pro jejich přípravu na výuku a pomoc při rozvíjení zájmové činnosti.  

 

Výchova mimo vyučování: 

Výchova mimo vyučování se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a 

vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních v platném znění. Cílem výchovy mimo vyučování je poskytnout žákům, 

při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjet jejich schopnosti, nadání, 

zájmy, vést je přiměřeně k jejich věku k účasti na společenském životě, pomáhat jim při 

přípravě na vyučování a upevňovat zájem o zvolený obor. Všichni žáci školy se mají možnost 

zapojit do výchovy mimo vyučování, dojíždějící žáci vždy v rámci svých možností ve 

vymezeném čase po ukončení vyučování do odjezdu spojů veřejné hromadné dopravy. 

Výchovu mimo vyučování zabezpečují vychovatelé. Obsah výchovné činnosti navazuje na 

obsah výchovně vzdělávací práce školy. 

 

Časový plán vzdělávání: 

 Žáci jsou podle oborů vzdělávání a ročníků rozděleni do výchovných skupin, které mají po 

celou dobu studia jednoho skupinového vychovatele. V DM jsou ubytováni chlapci a děvčata 

maturitních i učebních oborů - žáci ČZA v Humpolci  a eventuálně jiných středních škol 

(Gymnázium Humpolec, SŠI a CR v Humpolci, UPA Světlá n/Sáz.). Činnost každé výchovné 

skupiny vychází z ročního výchovného plánu skupinového vychovatele, rozpracovaného 

během školního roku do měsíčních plánů. Do detailů je tento plán rozpracován v týdenních 

plánech v denících výchovných skupin. Měsíční a týdenní plány jsou pravidelně 

vyhodnocovány. Režim dne je součástí vnitřního řádu domova mládeže a jeho obsahem je 

časové určení pravidelných činností žáků, tj. doba určená k odpočinku, trávení volného času a 

přípravě na vyučování. Rozvrh služeb je zpracováván zástupcem ředitele pro VMV vždy na 

jeden měsíc. Rozvrh služeb je schvalován vedením školy. 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných:  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z legislativních norem, 

kterými jsou §16 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. (o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), ve 

znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb. (o 

školských výchovných a ubytovacích zařízeních), ve znění pozdějších předpisů. Školský 

zákon jednoznačně stanovuje princip práva na individuální přístup k žákům a ukládá brát 

ohled na vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

je v domově mládeže poskytována individuální péče v rámci jejich potřeb. Při jejím zajištění a 

naplnění speciálních potřeb žáka spolupracují vychovatelé se zákonnými zástupci a s 

výchovnými poradci školy. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním souvisí především 

se znalostí rodinného zázemí žáků. U těchto žáků se může jednat o rizikové chování, nízký 

zájem o vzdělávání, předčasné odchody ze vzdělávacího procesu a u cizinců nebo příslušníků 

národnostních menšin lze očekávat i jiné kulturní, náboženské, rodinné a etické normy a 

hodnoty. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat prevenci rizikového chování žáků – k tomu 

slouží v domově mládeže nabídka volnočasových aktivit. Vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných a talentovaných Podpora mimořádně nadaných a talentovaných žáků je dána § 17 

školského zákona. Individuální přístup k talentovaným a nadaným žákům je žádoucí nejen pro 

žáky samotné, ale má zásadní význam i pro společnost. Mimořádně nadaní žáci se projevují 



jako výrazné osobnosti, mohou mít ale problémy v komunikaci, v sebehodnocení, jsou často 

citliví na kritiku a hodnocení druhých. Problémem je ale identifikace takových žáků, jedná se 

především o záležitost školy. Při stanovování podmínek vhodné individuální výchovné péče 

spolupracují vychovatelé se zákonnými zástupci a výchovnými poradci školy 
 

Prevence sociálních patologických jevů:  
Vychovatelé věnují zvýšenou pozornost prevenci sociálně patologických jevů u žáků 

ubytovaných na DM. Primární prevence v DM probíhá převážně formou nabídky a realizace 

volnočasových aktivit a výchovnou formou, která podporuje osobnostní rozvoj žáků 

(posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, schopnost čelit 

sociálnímu tlaku). Neméně důležité je pozitivní klima na DM. To vytváří vychovatelé svým 

profesionálním přístupem při pravidelném kontaktu s žáky. Vytvářením vztahu žák – 

vychovatel a oboustrannou otevřenou komunikací. Primární prevence na DM je zaměřena 

převážně na předcházení těmto rizikovým jevům: šikana, kyberšikana, násilí, kriminalita, 

delikvence, vandalismus, politický a náboženský extremismus, rasismus, xenofobie, užívání 

návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), poruchy příjmu potravy, 

netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling). Ochrana studentů před 

sociálně patologickými jevy Je zajišťována vychovateli, výchovným poradcem a školním 

metodikem prevence. Důležitá je spolupráce všech tří složek. Vychovatelé si všímají změn 

chování u žáků nejen svého oddělení, ale všech ubytovaných na DM a obzvláště věnují 

zvýšenou pozornost asimilaci nově příchozích žáků. Důležitá je také spolupráce se zákonnými 

zástupci žáků. 
 

I. Ubytování v domově mládeže: 
 

1. Na umístění v domově mládeže (DM) nemá žák právní nárok, ubytování v DM se 

poskytuje žákům na dobu jednoho školního roku, přihlášku do DM podávají žáci (jsou-li 

nezletilí, pak jejich zákonní zástupci) na předepsaném tiskopise nejpozději do 20.6. 

příslušného kalendářního roku pro následující školní rok. V pozdějším termínu jen žáci, kteří 

byli přijati do denního studia dodatečně. 

 

2. Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v DM pokud: 

- požádá o ukončení umístění v DM písemně do konce kalendářního měsíce předcházejícího 

měsíci, od jehož 1. dne již nechce být na DM ubytován, je-li žák nezletilý, pak tuto žádost 

podává jeho zákonný zástupce 

- přestal být žákem školy 

- opakovaně neuhradil úplatu za ubytování a stravování ve stanoveném termínu 

- rozhodl ředitel školy o zrušení umístění v DM z výchovných důvodů (byl vyloučen z DM). 

 

 

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů žáků   
1. Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče žáků a studentů mají právo kontrolovat četnost 

vycházek žáka ve „Vycházkové a odjezdové knížce“ a vyjadřovat se směrem k vychovatelům 

DM ohledně výchovy žáka nebo studenta. 

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče žáků a studentů mají právo být informováni 

průběžně o chování žáka: zápisem v odjezdové knížce, telefonicky, elektronickou poštou, 

písemně (výchovná opatření, hodnotící zprávy) 

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče studentů mají právo navštívit žáka v DM a po 

dohodě s vychovatelem vstoupit na pokoj žáka. 



4. Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče žáků a studentů jsou povinni hradit úplatu za 

ubytování vždy do 15. dne předchozího měsíce. 

5. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni kontrolovat zápisy v odjezdové knížce a 

potvrdit v ní každý odjezd žáka z bydliště do DM 6. Zapojovat se do různých soutěží a 

středoškolské odborné činnosti. 

6. Zákonní zástupci nezletilého žáka i rodiče (plátce úplaty) žáka nebo studenta jsou povinni 

uhradit případné škody, které žák či student během pobytu v DM způsobí  

7. Zákonní zástupci žáka jsou povinni spolupracovat s pedagogickými pracovníky domova 

mládeže při výchově žáků a na výzvu se osobně dostavit k jednání do DM 

 

 

III. Pravidla vzájemných vztahů žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických 

pracovníků a zaměstnanců domovů mládeže 

 1. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně 

informují o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit jejich pobyt v domově mládeže. 

 2. Komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím osobní návštěvy, telefonicky 

a písemně poštou nebo elektronickou formou.  

3. Vychovatelé informují vždy zákonného zástupce nezletilého žáka, pokud se mu chování 

žáka jeví jako neobvyklé a učiní o tom zápis do pedagogické dokumentace.  

4. Ke vzájemnému informování využívají zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci také 

webové stránky školy a informační nástěnky v prostorách DM.  

5. Vzájemné vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky v DM jsou založeny na důvěře, 

respektu a vzájemné spolupráci.  

6. Žáci domova mládeže respektují pokyny všech zaměstnanců školy a svým chováním a 

jednáním nenarušují základní pravidla slušného chování. 

 
 

 

IV. Práva a povinnosti ubytovaných žáků: 

1. Používat přidělené místnosti s příslušenstvím. 

2. Využívat veškeré zařízení DM určené pro žáky. 

3. Podílet se na organizaci výchovné, kulturní, estetické, společenské a sportovní činnosti 

žáků prostřednictvím domovní rady. 

4. Zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM. 

5. Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím domovní 

rady. 

6. Zapojovat se do různých soutěží a středoškolské odborné činnosti. 

7. Přijímat návštěvy se souhlasem skupinového vychovatele ve vyhrazených prostorách 

v době mimo studijní a noční klid. 

8. Žáci mají právo na respektování jejich soukromí a jejich zájmů, pokud tím neporušují řád 

DM 

9. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků DM. 

10. Dodržovat ustanovení denního řádu DM, včetně povinností žákovské pořádkové služby, 

které 

jsou přílohami vnitřního řádu DM. 

11. Připravovat se svědomitě na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláním 

12. Šetřit zařízení DM, elektrickou energii, vodou a potravinami 

13. Udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, ve svém pokoji, ve společenských 

místnostech a 

provádět pro kolektiv práce a služby určené vychovatelem. 



14. Zachovávat pravidla občanského soužití. 

15. Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve vztahu k spolubydlícím, 

hygienické zásady a protipožární předpisy při všech činnostech. 

16. Okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a na inventáři. 

17. Okamžitě hlásit vychovateli jakékoliv poranění nebo úraz. 

18. Soustavně si zvyšovat odbornou a kulturní úroveň. 

19. Používat vhodnou domácí obuv a oděv v prostorách DM. 

20. Vystupovat zdvořile a ukázněně, respektovat názor a mínění kolektivu. 

21. Upozornit na výskyt negativních jevů : užívání návykových látek - návykovou látkou se 

rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku 

člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti anebo jeho sociální chování, § 130 

zákona č. 40/2009, šikanu, kyberšikanu,…. 

 
 

 

V. Žákům v domově mládeže není dovoleno: 

1. Kouřit, pít a přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje a látky škodlivé 

    zdraví. 

2. Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu. 

3. Přechovávat jakékoliv typy střelných, sečných a bodných zbraní a nábojů. 

4. Manipulovat se všemi možnými typy a druhy chemikálií a výbušnin. 

5. Přemisťovat inventář bez vědomí vychovatele. 

6. Používat vlastní elektrické spotřebiče (výjimkou jsou počítače, kazetové magnetofony,   

    tranzistorová rádia, holící strojky a kulmy). 

7. Přechovávat cenné předměty a větší částky peněz. 

 

 

VI. Materiální a ekonomické podmínky vzdělávání:  
 1.Vychází z aktuálních prostorových a materiálních podmínek. 

 2.Zdůrazňují  plánované vybavování, obměňování a doplňování nábytkem, sportovním 

nářadím,   

    vybavením kluboven tak, aby bylo možné úspěšně realizovat plánované výchovné a 

vzdělávací   

    strategie a aktivity. 

3. Návrhy na čerpání finančních prostředků určených pro vybavení DM předkládá na základě   

    požadavků vychovatelů i žáků zástupce ředitele pro VMV.  Ředitel školy čerpání financí na   

    vybavení DM schvaluje. 

 

 

VII. Výchovná opatření 

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

opatřením je podmíněné vyloučení žáka z DM, vyloučení žáka z DM a další kázeňská 

opatření, která  nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, či jiná ocenění a kázeňská 

opatření uděluje či ukládá ředitel školy. 

 

 

VIII. Provoz a vnitřní režim 

  a) Návštěvy v domově mládeže 

      1. Vstup do prostoru domova mládeže je povolen pouze žákům ubytovaným v DM, 

      pracovníkům DM a školy, rovněž tak kontrolám a inspekčním orgánům. 



      2. Rodičům a blízkým příbuzným jsou návštěvy umožněny v době mimostudijní po 

předchozím 

      oznámení vychovateli pouze ve vyhrazených prostorách, jiným osobám je vstup do DM   

      zakázán. 

  b) Vycházky žáků 

      1. Doba vycházek je stanovena denním řádem domova mládeže. 

      2. Odchody a příchody eviduje skupinový vychovatel, opuštění města (obce) musí předem  

      povolit vychovatel. 

      3. Vycházky mohou být omezeny nebo vyloučeny při jejich zneužívání, při vykazování 

špatné 

      studijní a pracovní morálky, nedodržování vnitřního řádu nebo denního řádu DM apod. 

   

c) Příprava na vyučování 

      1) Příprava na vyučování je určena režimem dne a trvá zpravidla 2 hodiny denně, v této 

době je 

      povinností všech žáků připravovat se na vyučování na místech k tomu určených. 

      2. Odchod na vyučování se řídí denním řádem DM a školním rozvrhem  

  d) Osobní hygiena a úklid: 

     1. Žáci jsou povinni dbát zásad osobní hygieny a provádět  úklid pokojů dle hygienických  

     předpisů  

     (zákon o ochraně veřejného zdraví) 

     2. Po příchodu do DM se žáci přezouvají do domácí obuvi (za domácí se nepovažuje obuv 

     sportovní). 

     2. Výzdoba pokojů musí být jednoduchá, vkusná a nesmí poškozovat stěny a nábytek, na 

spaní 

    lze používat pouze noční prádlo, ve výjimečných případech může vychovatel rozhodnout 

jinak. 

    3. Noční klid na pokojích je nejpozději od 22.00 hodin. 

 

 

 

IX. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 

1. Řídí se  vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů, která stanovuje hygienické požadavky na prostorové podmínky, 

vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid.  

2. Pracovníci DM nesou zodpovědnost za bezpečnost a dodržování hygienických předpisů 

ubytovaných žáků. Z toho vyplývá povinnost prokazatelně poučit ubytované žáky o 

základních bezpečnostních podmínkách a hygienických pravidlech, které musí každý žák 

dodržovat. Poučení je prováděno při nástupu žáka do domova mládeže.   

3.Ochrana žáků před úrazy: 

   a) pravidelné technické kontroly a revize zařízení 

   b) zpracování provozních řádů domova mládeže, kluboven, tělocvičen, sportovišť,.. 

   c) dostupnost prostředků první pomoci, kontakty na lékaře 

   d) poskytnutí první pomoci – praktické kompetence vychovatelů 

4. Psychosociální podmínky: 

jsou zajišťovány vytvářením klidného prostředí a příznivého sociálního klimatu v domově 

mládeže – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, empatie, uznání, spolupráce 

a pomoc druhým žákům, sounáležitost s domovem mládeže, respekt k potřebám žáka a jeho 

osobním problémům, výchovná a vzdělávací činnost vycházející ze zájmů žáka, věková 



přiměřenost a motivující hodnocení, respekt k individualitě žáka, jeho hodnocení v souladu s 

jeho individuálními možnostmi     

5. Prevence sociálně patologických jevů zahrnuje komplexní uplatnění dostupných 

prostředků, to je vzdělávání vychovatelů, spolupráce s rodiči a učiteli školy a atraktivní 

vyplnění volného času ubytovaných. Důraz je kladen na tyto sociálně patologické jevy: - 

užívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy) - patologické hráčství - šikana, kyberšikana, 

vandalismus - záškoláctví, ohrožování mravní výchovy mládeže - kriminalita a delikvence V 

souvislosti s těmito jevy vychovatelé spolupracují s metodikem prevence a výchovnými 

poradci školy. 

 

 

 

 

 

 

 

X. Organizace stravování: 

1. Ubytovaní žáci mají nárok se stravovat  v jídelně školy, stravovací čipy či lístky, které žáci 

obdrží, se nesmějí nikomu prodávat ani dávat, žáci odebírají stravu v rozsahu daném pro 

ubytované žáky. 

2. V případě, že žák nemůže stravu z vážných důvodů odebrat, odhlásí se ze stravování - viz 

provozní řády jednotlivých jídelen. 

3. Strava se vydává podle denního řádu DM a provozního řádu . 

4. Žáci v jídelně dodržují zásady správného stolování. 

 

 

 

 

XI. Přílohy vnitřního řádu DM: 

Přílohy jsou součástí vnitřního řádu DM. Jsou to: 

Příloha č.1: Denní řády domovů mládeže 

Příloha č.2: Provozní řády ubytovacích zařízení - domovů mládeže  

Příloha č.3: Rozhodnutí ředitele školy o výši úplaty za ubytování v DM  

Příloha č.4: Rozhodnutí ředitele o výši úplaty při individuálním ubytování žáků v DM 

Příloha č.5: Měsíční plány výchovné činnosti 

 

 

Tento vnitřní řád DM nabývá platnosti dnem 1.9.2009 

            

                                                                           

 

Mgr.Otakar Březina 

ředitel školy   

 

 

 

 

 

 

 


