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Dodatek k provoznímu a vnitřnímu řádu domova mládeže 

 
Určeno: Zahraničním žákům a studentům, zákonným zástupcům, 

vychovatelům  
Vypracovala: Mgr. Olga Blažková, vedoucí domova mládeže 
Schválil: Ing. Martin Kubín, ředitel školy 
Dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 12. 2021 

 
1. DM3 (budova C) je pro zahraniční studenty v provozu i o víkendu, prázdninách, ředitelském volnu 

apod.  
2. Během těchto mimoškolních dnů je nad ubytovanými zajištěn pouze dohled vychovatele nikoliv stálá 

služba vychovatele, tzn. minimálně 2-3x vychovatel zkontroluje přítomnost ubytovaných: 
v odpoledních hodinách kontroluje pokoje a prostory domova - zejména úklid kuchyňky a prádelny, 
případně ubytovaným umožní využít posilovnu, tělocvičnu, klavír, nebo nabídne jinou volnočasovou 
aktivitu. Ve večerních hodinách vychovatel kontroluje především včasný příchod z vycházky. Po 
celou dobu drží vychovatel pohotovost - v případě nečekané a naléhavé události je jeho povinností se 
do DM3 neprodleně dostavit.  

3. Při příjezdovém dnu (neděle) od 18 hodin do odjezdového dne (pátek) 14 hodin je na domově 
mládeže stálá služba vychovatele.  

4. Ubytovaní mají povinnost hlásit své odjezdy a vycházky vychovateli předem, nemůžou opustit 
ubytovací zařízení bez nahlášení a povolení vychovatele.  

5. Povinností ubytovaných je doložit vedoucí domova mládeže prohlášení/souhlas zákonných zástupců 
o možnosti vycestovávání po České republice a zemích Evropského společenství samostatně bez 
doprovodu na dobu aktuálního školního roku. Bez tohoto prohlášení neumožní vychovatel 
ubytovaným zahraničním studentům vycestovat mimo Světlou n. S. 

6. Vycházky v době osobního volna se řídí Provozním a vnitřním řádem domova mládeže. 
V mimoškolní dny jsou ubytovaným vycházky povoleny do 21 hodin. Vycházky povoluje vždy 
vychovatel. V rámci povolené vycházky a výjezdu 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.  

7. Během mimoškolních dnů (víkendy, prázdniny...) obdrží ubytovaní svazek klíčů od hlavního vchodu 
DM3 a branky u tělocvičny. Takový svazek bude půjčen každému pokoji (tedy dvěma ubytovaným 
společně) při odjezdovém dnu, povinností ubytovaných je tento svazek vrátit vychovateli při 
příjezdovém dnu. V případě ztráty některého z těchto klíčů hradí ubytovaný veškeré náklady spojené 
se ztrátou klíče (výroba náhradního klíče, výměna zámků apod.). Případnou ztrátu oznámí 
vychovateli ihned. Zároveň je povinností ubytovaných zamykat při odchodu a příchodu hlavní vchod 
do DM3 z důvodů své vlastní bezpečnosti. Vchod je opatřen kamerovým systémem. 

8. Ubytovaným je k dispozici kuchyňka umístěná na patře. Zde je nutné udržovat pořádek - mýt po sobě 
nádobí a používané elektrospotřebiče. Na každý týden bude stanovena služba z ubytovaných, která 
bude za pořádek na kuchyňce zodpovídat. V případě opakovaného nepořádku si vychovatel 
vyhrazuje právo na zamknutí kuchyňky. Kuchyňka bude v provozu v rozmezí 6:00 - 21:30 hodin. 
Jiný čas je možný pouze po dohodě s vychovatelem.  

9. Ubytovaným je k dispozici prádelna ve druhém patře DM3. Prádelna je vybavena pračkou 
a sušičkou, umyvadlem a sušáky na prádlo, které si ubytovaní mohou zapůjčit na pokoj. Prádelna 
bude v provozu pouze v odpoledních hodinách, jiný čas je možný po dohodě s vychovatelem. 
Ubytovaní budou seznámeni s funkcemi pračky a sušičky, jejich povinností je řídit se příslušným 
návodem.  
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10. Platba za ubytování činí 1700 Kč/měsíc. Tuto platbu hradí ubytovaný hotově či převodem na účet 
školy do 25. dne předchozího měsíce. Opakované neuhrazení platby ve stanoveném termínu je 
důvodem k ukončení ubytování v DM.  

11. Platba za stravování: polopenze = 1020 Kč/měsíc/školní dny; plná penze = 1820Kč/měsíc/školní dny. 
Stravu lze odebírat i v mimoškolní dny, ceny za jednotlivá jídla jsou uvedeny v příloze č. 1 
Provozního a vnitřního řádu domova mládeže.  

12. Při zahájení ubytování a stravování je nutné uhradit "kauci" 3000 Kč. Po ukončení studia bude kauce 
v případě uhrazení všech nákladů spojených se stravováním a ubytováním vrácena. 

 
 
 
 
 
 

 Vypracovala:       Schválil: 
 Mgr. Olga Blažková       Ing. Martin Kubín 
 vedoucí domova mládeže     ředitel školy 

 
 
 


