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ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE   
Součást Řádu školy 

 
 
Práva a povinnosti ubytovaných žáku  
 

1. Domov mládeže (dále jen DM) je součástí VOŠ A SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 a je 
výchovným a ubytovacím zařízením. Zajišťuje ubytování pro žáky a žákyně (všech 
forem studia) VOŠ A SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 a dalších škol v Zábřehu, kteří nemají 
možnost denně docházet nebo dojíždět na vyučování. Může též poskytnout 
ubytování studentům VOŠ. 
 

2. Každý ubytovaný má určenu výchovnou skupinu a vychovatele. Vychovatel je přímý 
nadřízený žákům a studentům výchovné skupiny a všech dalších ubytovaných na 
DM. Při nepřítomnosti skupinového vychovatele se žáci a studenti řídí pokyny 
určeného zástupce, vychovatele denní či noční služby a vedoucího vychovatele. 
 

3. Ubytovaní se řídí pravidly slušného spolužití a zásadami společenského chování. 
Každý ubytovaný je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny. Ubytovaný 
musí dodržovat všechna protipožární opatření a směrnice. Chová se tak aby 
neohrozil bezpečnost a zdraví své a jiných osob. O potřebných pravidlech, 
povinnostech a pokynech souvisejících s bezpečností a protipožárních opatřeních je 
poučen a informován pravidelně dle směrnic a nařízení ředitele školy. 
 

4. Je zakázána jakákoliv manipulace s ohněm a hořlavinami. Platí povinnost ohlášení 
požáru nebo požárního nebezpečí pedagogickému pracovníku nebo dospělé osobě 
- ta zajistí další postup podle směrnic. 
 

5. Na DM a přilehlých prostorách je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů, 
požívání, šíření a distribuce omamných látek. Není dovoleno - provozování a 
organizování hazardních her, přinášení a skladování nebezpečných předmětů 
(například zbraní), donášení a skladování alkoholických nápojů. 
 

6. Není dovolena propagace a agitace politických stran a hnutí, náboženských 
sdružení komunit a sekt, také všech organizací a skupin propagujících násilí, 
omezování svobody a podobně.  
 

7. Je zakázán vstup do prostor a na pozemky závodu a manipulace s odstavenými 
dopravními prostředky. Vstup do areálu je povolen pouze přes recepci PAS a.s.. 
 

8. V areálu školy není dovoleno používat soukromé vozidla ubytovaných, není možné 
parkování v prostorech DM. Používání vozidel v době osobního volna je na vlastní 
nebezpečí ubytovaných. 
 

9. Není povoleno bez písemného vyjádření školy přinášet, skladovat jakékoli 
součástky, nářadí, materiál a výrobky (též odpadový). Totéž platí o nářadí a 
materiálu z dílen a závodu. 
 

10. Do prostor jiných výchovných skupin a na pokoje není dovoleno vstupovat v době 
nepřítomnosti tam ubytovaných. Vstup a návštěvy v prostorách jiných výchovných 
skupin je nutné projednat s příslušným výchovným pracovníkem a konat pouze s 
jeho souhlasem. 

 



11. Během dopoledne je pobyt na DM pouze v určených případech - odpolední 
vyučování, volná hodina. Vstup žáků v jiných případech je individuálně posouzen a 
povolen na propustku třídního učitele, učitele odborného výcviku nebo praxe.  
 

12. Opatření proti krádežím. Každý ubytovaný dbá o řádné zajištění svých věcí. (Také 
se týká o věci z majetku školy a DM žákovi a studentovi zapůjčené - sportovní 
potřeby, elektrospotřebiče apod.) Peněžní částky má možnost uložit u vychovatele 
nebo vedoucího vychovatele. Nedoporučujeme přivážet vyšší částky na DM. Dále 
není dovoleno přivážet drahé a cenné věci. Každou ztrátu nebo krádež je nutné 
hlásit pedagogickému pracovníkovi. 
 

13. Ubytovaní nesmí zasahovat do elektrické instalace, poškozovat majetek a zařízení 
školy, DM a jiných žáků. Za zaviněné škody nese odpovědnost a podle rozhodnutí 
uhradí škodu sám nebo jeho zákonný zástupce. Vlastní elektrospotřebiče (nejsou 
ale povoleny spotřebiče k ohřevu – topení, konvice, vařiče, mikrovlnné trouby apod.) 
mohou používat pouze po svolení a ověření způsobilosti spotřebiče k provozu 
(elektrorevize). 
 

14. Všechny závady na zařízení a majetku DM, školy je ubytovaný povinen nahlásit. 
 

15. Ubytovaní musí věnovat patřičnou pozornost při pohybu v prostorách se zvýšeným 
rizikem úrazu (schodiště, sociální zařízení, sprchy atd.). Všechny úrazy a újmy na 
zdraví je potřeba včas hlásit výchovnému pracovníkovi. 
 

16. Není dovoleno sedat na okna, vyklánět se z oken, odkládat věci na okna, vyhazovat 
předměty a odpadky z oken. Také není dovoleno pokřikovat na kolemjdoucí. Každý 
ubytovaný je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny. Chová se tak, aby 
neohrozil bezpečnost a zdraví své a jiných osob. 
 

17. Po dohodě s vychovatelem, nebo vedoucím výchovy je možné provést úpravy na 
pokojích a dalších prostorách (individuální potřeba žáka, výzdoba, estetizace). 
Provedení úpravy (rozmístění nábytku, plakátová, obrazová výzdoba) musí 
odpovídat bezpečnému provozu, nesmí omezovat a ohrožovat další bydlící na 
pokoji. Nesmí poškozovat majetek školy a dalších osob. Po skončení ubytování 
musí být pokoj a ubytovací prostor uveden do původního stavu. 

 

18. Žáci mohou navrhovat, tvořit a ovlivňovat náplň, program a činnost ve všech 
výchovných oblastech. Spolupodílí se na programu a činnosti výchovné skupiny, 
celého DM i své osobní. Spolupracují s pedagogickými pracovníky při organizaci 
akcí. 
 

19. Pro zájmovou činnost mohou využívat prostory DM a školy. Ve všech využívaných 
prostorách (např. tělocvična, kinosál apod.) se řídí provozními předpisy pro ně 
stanovené a činnost v nich organizuje, řídí a kontroluje pedagogický pracovník nebo 
osoba určená (starší 18 let). 
 

20. Pro spolupráci žáků s pedagogickými pracovníky a vedením školy je ustavena 
domovní rada. V domovní radě jsou zástupci všech výchovných skupin. 
Prostřednictvím rady se žáci a studenti mohou obracet se podněty, stížnostmi, 
připomínkami a návrhy na pedagogické pracovníky, vedoucího výchovy nebo 
ředitele školy. Zástupce domovní rady se účastní dále například na jednání 
stravovací komise, případně dalších poradních orgánů do kterých lze ubytované 
žáky a studenty v rámci spolupráce zapojit a přizvat. 
 

21. Ubytovaní se podílejí na provozu domova mládeže. Provádějí úklid pokojů, prostory 
výchovné skupiny a domova mládeže v rozsahu, který umožňují hygienické a 



bezpečnostní předpisy. Žák a student odpovídá za pořádek a úklid svého lůžka, 
skříně a stolu. 

 

22. Ubytovaní spolupracují s pracovníky školy a DM při údržbě a úpravách venkovních 
parkových ploch a sportovišť patřících k areálu školy a DM. Další spolupráce při 
provozu a chodu domova mládeže, výchovné skupiny je zajišťována též pomocí 
služeb žáků a studentů. (Úklid okolo DM apod.) 
 

23. Vybavení ubytovaného na DM. 
Doporučujeme, aby každý ubytovaný byl vybaven: 
a. prostředky osobní hygieny (mýdlo, pasta na zuby, kartáček, hřeben, ručník- dále 

podle uvážení), k vybavení patří též pomůcky pro ošetření obuvi a oděvu 
b. domácí oděv a obuv 
c. sportovní oděv a obuv (venkovní a do tělocvičny) 
d. společenský oděv (pro případné společenské akce v průběhu týdne) 

 

24. Stravování, odhlašování stravy. 
Odhlášku ze stravy provádí ubytovaný u vychovatele (případně žákem studentem 
pověřená osoba - spolužák, rodič apod.). Vychovatel provádí hlášení jídelně o počtu 
strávníků. Stravenky jsou zúčtovatelné a vydány ubytovaným proti podpisu po 
zaplacení všech určených poplatků a předložení dokladů o jejich zaplacení. 
Odhlášky jsou na konci měsíce odsouhlaseny ubytovaným. Odhlášení stravy se 
provádí obvykle den předem (mimo neděli). V mimořádných případech (náhlé 
onemocnění) a po dohodě s jídelnou lze provést odhlášku v daný den. 
 

25. Režim týdne - viz příloha 
 

26. Upřesnění týdenního režimu: 
- osobní volno na DM - Podle pokynů vychovatele, organizace je denně oznámena na 

„Oznamovateli“- Režim dne. 
- nástup - Slouží k projednání záležitostí celého kolektivu, zjištění přítomnosti, 

zajištění besed, aktualit apod. 
- studium - Po dobu stanovenou pro studium, nebo přípravu na vyučování je žák 

přítomen na svém křídle, neruší ostatní spolužáky (případné konzultace na jiném 
pokoji provede se souhlasem vychovatele). V případě potřeby a požadavku je 
možné dobu studia kolektivně či individuálně prodloužit (doba stanovená na "režimu" 
je minimální). 

- vycházky - Nejsou samozřejmostí, vychovatel má pravomoc je omezit, případně za 
kázeňské přestupky zakázat, žáci musí dobu vycházek dodržet a dodržet čas určený 
k návratu. 

- večerka - Posunutí večerky je možné pouze ve výjimečných případech (kulturní 
akce, mimořádné sledování pořadu v televizi apod.) Je nutné dodržet ostatní úkoly 
stanovené režimem - úklid, hygiena. 

- snídaně, večeře - Do jídelny chodí žák vždy řádně upraven - v domácím oděvu a 
obuvi, nosí si plastový hrníček na nápoj, pro odnesení nápoje používá plastovou 
láhev s uzávěrem. Po návštěvě jídelny si žák musí po sobě úklid, odnést talíř a 
příbor (pokud nepoužívá vlastní), stůl na kterém jedl musí zanechat v takovém 
stavu, aby jej další strávník mohl použít bez omezení. Vynášení jídla a nápojů v 
otevřených nádobách není dovoleno. 

- mimořádné odjezdy v týdnu - Povoluje vedoucí vychovatel po doporučení 
skupinového vychovatele. Návrat musí být prokazatelně ohlášen v čase určeném 
pro návrat. 

- nedělní příjezdy - Žáci ohlašují osobně příjezd na DM (určený čas 18:00 - 21:15) 
službu konajícímu vychovateli. 

 



Další ustanovení:  
Pochvaly a ocen ění:  
Za příkladné chování a plnění zvláštních úkolů, může být žákovi udělena pochvala:  
a. před výchovnou skupinou, shromážděním žáků.  
b. písemné pochvala zaslaná rodičům žáka.  
Kázeňská opat ření – výchovná opat ření k posílení kázn ě: 
Jestliže ubytovaný/ubytovaná porušuje řád domova mládeže, podle závažnosti 
provinění je uděleno některé z těchto výchovných opatření:  
a. napomenutí vychovatele/vychovatelky  
b. omezení vycházek  
c. důtka ředitele DM  
d. podmínečné vyloučení z ubytování v domově se zkušební lhůtou  
e. ukončení ubytování v domově  
Výchovná opatření d.) a e.) se oznamují škole a zákonnému zástupci.  
Zdravotní opat ření:  
Každé onemocnění je povinen hlásit ubytovaný, ubytovaná vychovateli. Pokud je po 
návštěvě lékaře uznán nemocným, odjede k rodičům, v opačném případě odejde do 
školy nebo na praxi. každý odjezd domů z důvodu nemoci je třeba ohlásit vychovateli a 
odhlásit si stravenky. Případný pobyt v době nemoci na domově mládeže musí být 
předem projednán s vedoucím vychovatelem, pobyt v DM se pak řídí zvláštními pokyny.  
 
Ubytování student ů VOŠ 
1. Studenti VOŠ ubytovaní na DM se řídí platným řádem domova mládeže při VOŠ A 

SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6. 
2. Pro ubytované studenty VOŠ je určen vychovatel/ka, který/á zajišťuje organizaci a 
řízení činnosti ubytovaných studentů VOŠ. 

 
3. Ubytovaní studenti VOŠ musí dodat a předložit všechny potřebné podklady pro 

ubytování. Ubytovaní studenti VOŠ jsou vedeni v dokumentaci DM obdobně jako 
ostatní ubytovaní - dokumentaci vede určený/á vychovatel/ka.  

 
4. Zletilí studenti VOŠ mohou zájmovou činnost provozovat po potřebném poučení a 

proškolení samostatně, bez dozoru pedagogického pracovníka (např. návštěva 
tělocvičny). Při činnosti se rovněž musí řídit daným provozním řádem užívaného 
prostoru a zařízení. (evidence užívání, zapsání závad apod.) 

 
5. Týdenní a denní režim studentů VOŠ je obdobný s týdenním a denním režimem 

ostatních ubytovaných - příjezd na DM, termíny výdeje stravy, úklid. V dalších 
bodech - např. vycházky, studium, večerka lze dohodnout trvalou, nebo 
jednorázovou úpravu podle okamžité potřeby. Tato úprava nesmí narušovat chod 
DM případně narušit režim ostatních ubytovaných. 

 
 
 
V Zábřehu 1. 4. 2014       
 Ing Vítězslav Martykán 
  ředitel VOŠ A SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 
 
 
Řád Domova mládeže byl projednán a schválen školskou radou. 


