
Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

 
Provozní a vnitřní řád domova mládeže 

 
Určeno: Žákům, studentům, zákonným zástupcům, 

vychovatelům 
Vypracovala: Mgr. Adéla Šenková, vedoucí domova mládeže 
Schválil: Ing. Martin Kubín, ředitel školy 
Provozní řád nabývá účinnosti dne: 1. 12. 2022 

 
Obecná ustanovení: 
1. K ubytování v domově mládeže (dále jen DM) jsou přijímání kmenoví žáci Akademie – 

VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá n. S., kteří si podají přihlášku do DM. 
2. Pod domov mládeže spadají tři budovy – domov mládeže č. 1 (dále DM 1 v budově A), 

domov mládeže č. 2 (dále DM 2 v budově B), domov mládeže č. 3 (dále DM 3 v budově 
C).  

3. DM je pro ubytované žáky v provozu od neděle 18:00 hodin do pátku 14:00 hodin. 
Výjimka je udělena zahraničním žákům, kteří jsou ubytovaní i o víkendu. Pro zahraniční 
studenty jsou některé body tohoto řádu upraveny v dodatku.  

4. Výměna ložního prádla probíhá 1x za 14 dní ve stanoveném termínu. 
5. Kontrola úklidu pokoje a osobních věcí - každodenní ranní kontrola pokojů vychovateli, 

ve čtvrtek probíhá generální úklid. Každodenní úklid je hodnocen symboly ✓(vše ok) a !  
(viz. Hodnocení přestupků proti vnitřnímu a provoznímu řádu DM – sankční řád)  

6. Žákům je k dispozici kuchyňka (vybavená mikrovlnou troubou, lednicí, sporákem, 
pračkou), společenské klubovny, studovny (= učebny). 

7. DM má dále k dispozici pro mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou 
výchovu - tělocvičnu, posilovnu a hřiště. 

8. Informace ke stravování a platbám jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Opakované 
neuhrazení platby je důvodem k ukončení ubytování v DM (dle Vyhlášky č. 108/2005 Sb., 
v platném znění, § 4, bod 5, odst. b). Výše stanovené částky za ubytování v DM se 
nemění, i když není ubytovaný ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud 
však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole 
(praxe ob týden), jímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v DM ubytován 
(praxe ob týden), úplata se mu přiměřeně sníží. V ceně za ubytování je zahrnuta doba 
provozu DM. Mimo provozní dobu si mohou žáci za stanovených podmínek ponechat své 
osobní věci na pokoji. (viz. bod č. 28 Povinnosti ubytovaných). 

9. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při pobytu na DM a výchovných akcích je nezbytná 
zodpovědnost ubytovaných v oblasti BOZ dětí, žáků a studentů ve školských zařízeních. 
Proto budou ubytovaní na začátku školního roku poučeni o pravidlech BOZ a PO. 

10. V rámci povolené vycházky není prováděna činnost školského zařízení. V této době má 
žák, student osobní volno a školské zařízení nad ním nevykonává a ani nemůže vykonávat 
dohled. Dojde-li v této době k úrazu žáka, studenta, nejde o školní úraz. 

11. DM organizuje o víkendech a o prázdninách v rámci své doplňkové činnosti ubytovací 
akce pro účastníky společenských a sportovních akcí pořádaných jinými organizacemi ve 
městě. Povinností žáků je, po předchozí dohodě, v určený den připravit pokoj (zejména 
uzamknout své osobní věci a svléknout povlečení). 

12. Zásilky listovní i peněžní mají mít vždy adresu upravenou takto: 
Jméno a příjmení ubytovaného 
Domov mládeže 
Sázavská 547 
58291  Světlá nad Sázavou 
 

13. Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno ubytování v DM (dle 
Vyhlášky č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízení a školských 
účelových zařízeních, §4, odst. č. 5), pokud:  



a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,  
b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za 
ubytování ve stanoveném termínu a nebyl dohodou stanoven jiný termín úhrady,  
c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy,  
d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,  
e) žák nebo student byl vyloučen z ubytování v DM, nebo  
f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonávající činnost školy, 
poskytuje ubytovanému žákovi nebo studentovi vzdělávání.  
 
Předčasné ukončení ubytování žáka není důvodem pro vrácení příspěvku na ubytování 
za měsíc, ve kterém k ukončení ubytování došlo. 
 
15. Nárok na ubytování končí:  

a) dnem následujícím po dni ukončení nebo přerušení studia,  
b) dnem, ke kterému byl žák vyloučen z DM,  
c) nebo dnem, který je uveden na písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka 
či studenta podané nejméně 2 dny před datem ukončení ubytování.  

 
O ukončení ubytování je sepsáno oznámení (viz Příloha č. 4), ve kterém potvrzují odpovědní 
zaměstnanci DM a stravovacího zařízení, že žák, resp. zákonný zástupce, nemá žádné 
závazky (včetně způsobených škod) vůči DM.  
Datum ukončení ubytování v DM je den, kdy žák vystěhoval všechny své osobní věci a řádně 
předal všechny prostředky jemu svěřené k užívání (např. inventář pokoje, ložní prádlo, jiný 
zapůjčený inventář, klíče) uvedené v předávacím protokolu. 
 
Rámcový rozvrh dne: 
 6:30 – 6:45 budíček  
 6:45 – 7:00 osobní hygiena, úklid pokojů  
 5:30 – 7:15 výdej snídaně ve školní jídelně  
 7:45 – 16:00 vyučování dle denního rozvrhu hodin  
 8:00 – 11:00 kontrola pokojů 
11:30 - 14:00 výdej obědů ve školní jídelně 
 8:00 – 11:20 kontrola pokojů (DM 1, 2, 3), vychovatel je na telefonním dosahu 
16:00 – 16:30 kontrola žáků v DM  
16:00 – 17:15 osobní volno žáků (příprava na vyučování, zájmová a sportovní činnost) 
17:15 – 17:45 výdej večeře ve školní jídelně  
18:00 – 21:00 osobní volno žáků (příprava na vyučování, zájmová a sportovní činnost) 
21:00 – 22:00 osobní hygiena, příprava na večerku 
22.00 – 6:30 noční klid (není dovoleno bouchání dveřmi, pobíhání po chodbě, vzájemné 
návštěvy a zamykání pokojů)  
 
Práva ubytovaných: 
1. Na přidělení lůžka, pokrývky, polštáře, lůžkovin a stolní lampy, na předání pokoje v 

pořádku a s potřebným základním vybavením. 
2. Na řádné vytápění a osvětlení pokoje, odpovídající hygienické a zdravotní zabezpečení. 
3. Na první pomoc a ošetření. Viz. příloha č. 3 Vybavení lékárničky. 
4. V pátek odjíždět k zákonnému zástupci, odjezd v průběhu týdne na základě individuálního 

písemného požádání zákonného zástupce. 
5. Aktivně se podílet na životě DM, být informován o prováděných opatřeních na DM, 

upozornit na nedostatky, iniciativně předkládat návrhy a náměty na zlepšení. 
6. Zúčastňovat se vycházek, kulturních, společenských akcí a jiné společenské činnosti na 

DM i mimo DM. 
7. Využívat všech zařízení na DM sloužících k výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti. 
8. Na zajištění celodenní stravy ve školní jídelně. 
9. Být volen do žákovské samosprávy. 
 
 



Pozn. k bodu 6 a 7: 
V případě neplnění denního úklidu na pokojích DM může vychovatel dočasně omezit 
práva ubytovaného uvedená v bodech č. 6,7. Nárok na vycházku ztrácí žák pouze na 
žádost zákonného zástupce.  
 
Povinnosti ubytovaných a jejich zákonných zástupců: 
1. Přihlášku k ubytování na DM podávají žáci (v případě nezletilých zákonný zástupce)  
 do 15. června předcházejícího školního roku. 
2. Do 25. dne měsíce předcházejícímu zahájení stravování je nutné uhradit "kauci" ve výši 

zvoleného měsíčního limitu pro inkaso. Po ukončení studia bude kauce vrácena. Úhrada 
za ubytování a stravování bude prováděna formou inkasa po ukončení měsíce. Inkaso 
bude prováděno vždy v prvních dnech následujícího měsíce. Proto je povinností zřídit 
svolení k inkasu. Více v příloze č. 1. 

3. Na začátku ubytování musí ubytovaní složit vratnou kauci na klíč od pokoje v hodnotě 
200 Kč. 

4. Předložit své osobní elektrospotřebiče k provedení el. revize (1 el. spotřebič = 50 Kč). 
5. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM, řídit se pokyny zaměstnanců školy. 
6. Být ke všem zaměstnancům školy zdvořilý a slušný. 
7. Zachovávat základní pravidla dobrých mezilidských vztahů, dbát o dobrou pověst DM a 

školy, respektovat práva spolubydlících (klid, pořádek, čistota). 
8. Sledovat informace na veřejných nástěnkách a webových stránkách školy. 
9. Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláním, 

svěřené úkoly plnit svědomitě, včas a odpovědně. 
10. Hlásit návštěvy na vychovatelně. 
11. Zdržovat své spolužáky od nesprávných činů. 
12. Udržovat čistotu a pořádek na pokoji a ve svých osobních věcech, dodržovat čtvrteční 

generální úklid, podílet se na každodenním úklidu. 
13. Udržovat pořádek v ostatních prostorách DM (klubovna, WC, umývárna, atd.). 
14. Uzamknout při odchodu pokoj, a tím zamezit možnosti vniknutí cizí osoby a případného 

zcizení osobních věcí. 
15. Mimořádné odchody (večerní vycházky) z DM v předstihu oznamovat vychovateli. 
16. Při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba neprodleně telefonicky či jinak 

informovat službu konajícího vychovatele. 
17. Vycházka nezletilého mimo město se povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce. 
18. Mimořádné odjezdy domů předem ohlásit vychovateli a předložit písemnou žádost 

zákonného zástupce. 
19. Nemoc ihned oznámit vychovateli, nemocný žák odjíždí neprodleně domů. 
20. Veškerou nepřítomnost na DM oznámí zákonný zástupce vychovateli na DM do tří 

pracovních dnů. 
21. Zúčastnit se každoročně na začátku školního roku školení o pravidlech BOZ a PO. 
22. Dodržovat pravidla BOZ a PO na DM i mimo DM. 
23. Plnit základní hygienické požadavky. 
24. Šetřit svěřený majetek DM, včetně šetření tepelnou, elektrickou energií a vodou. 
25. Každé poškození majetku ihned nahlásit vychovateli. 
26. Uhradit úmyslně vzniklou škodu na svěřeném majetku DM – podle dohody 

s vychovatelem (popř. s vedením školy) finanční náhradou, nebo náhradou poškozené věci 
za novou (viz. příloha č. 5 Seznam škodních případů včetně výše náhrady).  

27. Dodržovat časový režim dne a zachovávat noční klid od 22:00 do 6:30 hod. 
28. Páteční odjezd z DM volit tak, aby ubytovaný odcházel z DM nejpozději ve 14:00 hod. 

Své osobní věci si může ubytovaný ponechat ve svém pokoji, pokud vychovatel neurčí 
jinak (viz. bod č. 12 Obecná ustanovení). Pokoj bude uklizený, zavřené okno a zhasnuté 
světlo.  

29. Nedělní příjezdy do DM volit tak, aby ubytovaný byl v DM nejpozději do 22:00 hod. 
30. Ubytovaní mají za povinnost upozornit pedagogické pracovníky na projevy rizikového 

chování, které se vyskytuje nebo může vzniknout mezi ubytovanými DM. Rizikové 
chování je definováno ve školním řádu a patří mezi ně např. násilí, šikanování, 
záškoláctví, kriminalita, delikvence, vandalismus, ohrožení mravnosti a ohrožování 



mravní výchovy mládeže, xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, užívání 
návykových látek – alkoholu, anabolik, medikamentů a dalších látek, kouření, netolismus 
- virtuální drogy, patologické hráčství – gambling, sexuální zneužívání, sociálně-
patologická náboženská hnutí. 

31. Nepřinášet do DM cenné věci a vyšší částky peněz, pokud je to nezbytné, pak je nutné je 
uložit v hlavní vychovatelně. 

 
Ubytovaným je zakázáno: 
1. Kouření ve vnitřních i vnějších prostorách DM a celého areálu školy. 
2. Přechovávání všech typů střelných a chemických či jiných zbraní, nábojů, chemikálií, 

výbušnin, provádět jakékoli chemické pokusy a přechovávat živá zvířata. 
3. Požívání a přechovávání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek v DM a 

při akcích pořádaných DM či školou (možnost kontroly detektorem alkoholu a drog, 
vykonané policií). V případě podezření na přechovávání těchto látek si škola vyhrazuje 
právo na kontrolní prohlídku (botníků, skříní, zásuvek, atd.). Prohlídka proběhne vždy za 
účasti dvou pedagogů. 

4. Příchod do DM pod vlivem alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek. 
5. Hraní karet a jiných hazardních her o peníze. 
6. Používání neschválených elektrických spotřebičů a zasahování do elektrické instalace (viz. 

příloha č. 2). 
7. Používání vlastních vařičů  (elektrických, plynových či jiných) a varných konvic na DM 

(viz. příloha č. 2). 
8. Opustit město Světlá n. S. bez souhlasu zákonného zástupce (platí pro nezletilé žáky). 
9. Záškoláctví, šikanování, vandalismus, projevy xenofobie, rasismu a jiných nehumánních 

postojů, rizikové chování vedoucí k závislostem, kriminalitě apod. 
10. V případě porušení výše uvedených zákazů mohou být vychovatelem dočasně omezena 

práva ubytovaného uvedená v části Práva ubytovaných v bodech č. 6, 7. Provinění vůči 
vnitřnímu řádu DM bude řešeno patřičným výchovným opatřením. 

11. Rozdělávání ohně v prostorách DM (zapalování svíček apod.) 
12. Přijímání návštěv opačného pohlaví na svém pokoji.  
13. Vyhazování odpadků z oken a balkonů DM. 
14. Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo 

poškozování dobrého jména DM. 
 
Výchovná opatření: 
Za vzorné plnění povinností a příkladné chování 
a) pochvala skupinového vychovatele 
b) pochvala vedoucí domova mládeže 
c) pochvala ředitele školy 
d) věcný dar 
 
Za neplnění a porušování bodů vnitřního řádu DM (kázeňská opatření) 
a) napomenutí skupinového vychovatele (ústní, písemné) 
b) podmínečné vyloučení z DM 
c) vyloučení z DM 
 
Podle závažnosti provinění vůči vnitřnímu řádu DM je možné použít výchovné opatření bez 
nutnosti zachování jejich posloupnosti. Každý ubytovaný je povinen znát vnitřní řád DM a 
řídit se jím. Neznalost vnitřního řádu DM v žádném případě ubytovaného neomlouvá. 
 
Kázeňská opatření jsou rozpracována ve zvláštním dokumentu: Hodnocení přestupků proti 
vnitřnímu a provoznímu řádu DM – sankční řád. 
 
 
Vypracovala:        Schválil: 
Mgr. Adéla Šenková        Ing. Martin Kubín 
vedoucí domova mládeže      ředitel školy 


