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Vnitřní řád Domova mládeže 
 

 
při Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
 
(vydaný dle vyhl. MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 
školských účelových zřízeních, ve znění pozdějších předpisů) 
 

1. Poslání domova mládeže  
 
Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších 
odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací 
činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům 
školní stravování.  
DM poskytuje ubytování žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům 
nadaným na základě doporučení speciálně pedagogických center a školského 
poradenského zařízení (viz vyhláška č. 27/2016 Sb.). 
Pokud to kapacita DM umožňuje, může být poskytnuto ubytování i žákům jiných středních 
škol a učilišť, žákům sportovních základních škol a vyšších odborných škol za podmínek 
platných pro žáky střední školy. 
Ustanovení tohoto řádu DM jsou závazná pro všechny ubytované bez rozdílu 
navštěvované školy. 

 
2. Řízení a organizace domova mládeže 

 
Za správu, provoz a výchovnou práci DM odpovídá ředitel školy. Ředitel školy vydává 
vnitřní řád domova mládeže a provozní řád DM. 
DM se pro ubytované otevírá v den předcházející výuce v daném týdnu, zpravidla v neděli 
v 16:00 hodin, uzavírá se poslední den výuky v daném týdnu, zpravidla v pátek v 16.00 
hodin.   

 
3. Podmínky ubytování a jeho ukončení 
  

DM střední školy je přednostně určen k ubytování žáků, kteří studují (studijní nebo učební 
obor) ve Střední škole prof. Matějčka v Ostravě.  
Podmínkou ubytování a stravování je převzetí identifikačního čipu s vrátnou zálohou  
70 Kč. 

 
Ubytován může být do výše kapacity DM každý, kdo ode dne přijetí na střední školu:  

 požádá prostřednictvím rodičů nebo zákonných zástupců (zletilý osobně) o 
možnost bydlení na DM vyplněním přihlášky do DM 

 podá přihlášku k ubytování na příslušný školní rok do konce května předchozího 
školního roku – přihláška se podává opakovaně na každý další školní rok, 
(zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn  
e-mailem nebo poštou o umístění/neumístění žáka do DM) 

 uhradí náklady ubytování dle platných směrnic a vyhlášek 
 

Posuzování potřeby ubytování: 
 při umísťování žáka do DM je přihlíženo ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní 

obslužnosti z místa bydliště, k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu žáka 
 žádost je možné podat kdykoliv v průběhu studia vyplněním přihlášky do DM, 

(podmínkou je volná kapacita DM v průběhu roku) 
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Ubytování v DM může být ukončeno: 

 na základě rozhodnutí ředitele školy po závažném porušení vnitřního řádu DM 
žákem 

 na vlastní žádost žáka, žádost musí být písemně potvrzena rodiči nebo zákonnými 
zástupci 

 po ukončení studia 
 v případě, že žák nebude řádně hradit náklady spojené s jeho stravováním  

a ubytováním 
Po ukončení pobytu na DM musí žák vrátit veškerý inventář, který mu byl zapůjčen, příp. 
uhradit škody, které při pobytu na DM způsobil na vybavení (majetku) školy.  

 
4. Stravování 
 
Stravování je zajištěno s uplatněním finančního stravovacího normativu stanoveného dle 
vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. formou snídaně, svačiny, obědu, večeře a druhé večeře. 
Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit cenu ubytovacího a stravovacího normativu,  
a to v případě změny stávajících vyhlášek MŠMT ČR č. 107 a 108/2005 Sb., resp.  
u stravovacího normativu při růstu cen na vstupu. Úprava cen bude oznámena žákům, resp. 
zákonným zástupcům předem. 

   
5.  Práva a povinnosti žáků ubytovaných na DM 
  
a/ Práva: 

 používat veškerá zařízení a vybavení střední školy určené k zájmové činnosti v 
kroužcích a k sebevzdělávání 

 přijímat návštěvy v prostorách k tomu určených, tj. ve vestibulu hlavního vchodu 
střední školy nebo u vychovatele (z vážných důvodů, např. epidemiologických, 
může být přijímání návštěv omezeno) 

 v době mimo noční klid a mimo dobu přípravy na vyučování lze používat vlastní 
reprodukční přístroje tak, aby tím nebyli rušeni ostatní spolubydlící na DM 
(zapojení těchto přístrojů do elektrické sítě je možno jen tam, kde jsou 
instalovány elektrické zásuvky odpovídající platným normám ČSN) 

 navštěvovat filmová a divadelní představení, koncerty apod., účastnit se klubové 
činnosti na DM, využívat bezplatně knihovnu střední školy, bazén, posilovnu  
a tělocvičny, včetně venkovního sportovního areálu ve vychovateli určeném čase; 
veškerá zájmová činnost je organizovaná a probíhá pod dohledem vychovatelů  
a odborných pracovníků střední školy 

 účastnit se kulturních, sportovních a jiných akcí, které škola pořádá pro žáky, 
pracovat dle vlastního zájmu v kroužcích, které jsou žákům nabízeny 

 žák a student má právo na studijní a noční klid 
 ubytovaný nesmí při výkonu svých práv omezovat práva dalších ubytovaných 
 ubytovaný má právo na vycházky, standardně 2 x týdně, žák může kterýkoliv den 

požádat o další vycházky 
 na informace a poradenskou pomoc domova v záležitostech týkajících se výchovy 

a vzdělávání; tato práva mají také zákonní zástupci nezletilých žáků a studentů 
 
b/ Povinnosti: 

 zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat vedení DM 
o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v DM, a to i v případě, že dojde 
ke změně či zhoršení zdravotního stavu v průběhu školního roku, v němž je žák 
ubytován v DM 
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 znalost a dodržování Vnitřního řádu DM a Provozního řádu DM je 
povinností každého ubytovaného žáka či studenta  

 pro ubytované je závazný také školní řád Střední školy prof. Matějčka v 
Ostravě – viz internetové stránky školy 

 ubytovaný je povinen dodržovat pravidla a povinnosti v oblasti BOZP a PO,  
se kterými byl prokazatelně seznámen (každý ubytovaný podepisuje 
seznámení  
s poučením žáků a studentů o pravidlech a povinnostech v oblasti BOZP a 
PO) 

 dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k ubytování a 
dokumenty/řády vydané vedením střední školy 

 dbát o osobní hygienu, estetiku prostředí DM i vlastního oblečení, osobní 
věci mít uloženy ve skříni, v nočním stolku, pokoj denně řádně uklízet, 
(setření prachu, úklid za postelemi, vynesení odpadků), nepřemisťovat 
nábytek na pokojích  
a v prostorách DM 

 udržovat ve všech prostorách střední školy pořádek a čistotu a účastnit  
se pravidelných i mimořádných úklidových akcí na DM a kolem DM 

 dodržovat zásady bezkonfliktního, ohleduplného a slušného chování, 
jakýkoli případ šikany hlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi 

 účastnit se akcí kolektivu dle pokynů vychovatelů nebo jiných 
pedagogických pracovníků střední školy  

 každý úraz nebo onemocnění neprodleně hlásit svému vychovateli, 
případně jeho zástupci 

 při vstupu do střední školy se prokázat studentským průkazem žáka 
 žák se nesmí v denních i nočních hodinách na pokoji zamykat; v době 

nepřítomnosti své i spolubydlících pokoj zamyká vždy 

 používat sprchy pouze ve vymezené době - z bezpečnostních důvodů je 
užívání sprch večer povoleno do 22.00 hod. 

 od 20,00 hodin je ubytovaný povinen zdržovat se na svém oddělení, 
v době nočního klidu od 22,00 hodin je povinen vypnout veškeré el. 
přístroje v pokojích (televizní programy lze sledovat se souhlasem 
vychovatele v televizní nebo kulturní místnosti, telefonování 
mimo pokoj je možné do 21.30 hod.)  

 ubytovaný je povinen ukládat finanční částky nad 100,-Kč u vychovatele, 
cenné předměty zamyká do své skříně, případně uschová u vychovatele 

 při vycházce musí mít ubytovaný žák u sebe studentský průkaz - vycházky 
povolují vychovatelé jen žákům svých výchovných skupin. V době 
nepřítomnosti „kmenového“ vychovatele povoluje vycházku zastupující 
vychovatel.  

 dodržovat dobu návratu z vycházky: Návrat z vycházky je u žáků 1. ročníku 
stanoven nejpozději do 19. 00 hod, od 2. ročníku do 21. 00 hod.  

 individuální prodloužené vycházky (studium po večerce, návrat na DM  
u odpoledního vyučování atd.) uděluje pouze vychovatel, do jehož 
výchovné skupiny žák patří, příp. jeho nadřízený, vycházky po 22 hodině 
povoluje výhradně vedoucí vychovatel na základě písemného souhlasu 
rodičů (vycházky se zapisují do tzv. propustkové knížky) 

 k odchodům na prodloužené vycházky používat zásadně propustkové 
knížky a při cestách domů nechat vždy podepsat rodiči nebo zákonnými 
zástupci 

 ubytování starší 18 let nemají propustkové knížky, vycházky mají 
se souhlasem vychovatele do 21.30 hod., déle jen se souhlasem 
vedoucího vychovatele 
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 při opuštění areálu školy je ubytovaný povinen chovat se ukázněně a dodržovat 
předpisy a pravidla silničního provozu 

 při využívání vlastních el. spotřebičů (rádia, televize, počítače) do příkonu 40 W 
je ubytovaný povinen uhradit měsíčně částku 30,- Kč a nad 40 W částku 40,- Kč, 
poplatek se neplatí za kulmu, fén, holicí strojek 

 ubytovaní mohou využívat jen el. spotřebiče evidované u svých vychovatelů, 
které splňují základní podmínky pro bezpečnostní předpisy podle ČSN 332010, 
které byly prověřeny pravidelnou revizí elektrospotřebičů zajišťovanou odbornou 
firmou – nebo doloží revizi svého elektrospotřebiče   

 používání neevidovaných el. spotřebičů je považováno za hrubé 
porušení řádu DM se všemi důsledky 

 při odchodu všech bydlících z pokoje je poslední odcházející povinen pokoj 
zkontrolovat – odpojit všechny elektrospotřebiče od el. sítě, zabezpečit okno proti 
nepřízni počasí a pokoj uzamknout  (ráno – při odchodu do školy nebudou 
žádné spotřebiče, nabíječky atd. v zásuvce!)  

 
6.  Ochrana před rizikovými projevy chování a před projevy diskriminace, 

nepřátelstvím nebo násilí  
 
Žákům a studentům není dovoleno: 

 kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů, užívání škodlivých látek 
 nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a jejich propagace 

v domově, porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý            
přestupek a budou z něj vyvozena kázeňská opatření 

 diskriminace a porušování lidské důstojnosti nebo svým chováním podněcovat 
projevy rasismu a rasové diskriminace 

 projevovat nepřátelství nebo násilí 
 krást, ničit či poškozovat osobní majetek, cenné předměty, peníze 
 přechovávat na pokoji finanční částky přesahující 500,-Kč, cenné předměty a 

peníze nad stanovený limit uložit do trezoru k vychovatelům 

 jakékoliv rušení studijního a nočního klidu 
 přechovávání všech typů zbraní, nábojů, chemikálií a výbušnin 
 nerozšiřovat a nepropagovat pornografickou literaturu a film 
 porušování autorských práv, zejména stahování filmů a jejich následná distribuce 

             
7.  Je zakázáno 

 

 kouření v celém areálu střední školy, i na akcích pořádaných DM, tento zákaz 
platí pro všechny ubytované, bez rozdílu věku, zákaz se vztahuje i na elektronické 
cigarety 

 přechovávání a požívání alkoholických nápojů, příchod na DM v podnapilém stavu 
nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek 

 přechovávání a požívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek, včetně 
jejich distribuce 

 v případě podezření na požívání a přechovávání výše uvedených návykových 
látek si škola vyhrazuje právo na kontrolní prohlídku (botník, skříňky, skříně, 
zásuvky, atd.). Prohlídka proběhne vždy za účasti pedagoga a dvou svědků.  
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V případě zjištění přechovávání či požívání návykových látek bude postupováno 
individuálně – dle zjištěné míry jednání a vlivu na organismus ubytovaného. V lehkých 
případech bude postupováno následovně:  

1. Při prvním zjištění požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních 
látek (OPL) nebo kouření, používání zábavné pyrotechniky či jiného 
nežádoucího jednání v prostorách DM bude přestupek řešen písemným 
napomenutím vedoucího vychovatele a budou informováni rodiče. 

2. Při druhém zjištění bude přestupek řešit ředitel školy podmínečným 
vyloučením z „domova mládeže“, o čemž budou informováni rodiče. 

3. Při dalším zjištění bude ubytovaný vyloučen z domova mládeže a budou 
informováni rodiče. 

V závažných případech bude záležitost řešena s příslušným zdravotnickým 
zařízením a s Policií ČR, samozřejmě s rodiči ubytovaného. 

- připravovat si jídlo na pokojích, používat vlastní vařiče, varné konvice, 
topinkovače a podobné spotřebiče (je nutno využít hlavně školní jídelnu nebo 
využívat zařízení čajovny),  

- přinášení a přechovávání hořlavin, výbušnin, jedovatých nebo jinak nebezpečných 
chemických látek, útočných nožů a jiných zbraní, kuřáckých potřeb 

- přinášení, přechovávání a případné používání jakýchkoliv léčiv, která nebyla žáku 
předepsána ošetřujícím lékařem 

- přechovávání sportovního náčiní, výstroje a výzbroje, kola v ubytovacím zařízení; 
ubytovaní žáci, kteří závodně sportují, mohou v naléhavých případech  
se souhlasem vychovatele svou výstroj ukládat na místě k tomu určeném. 

- vyklánění z oken, vyvěšování prádla nebo předmětů v oknech, vyhazování 
jakýchkoliv předmětů z oken, ukládat potraviny na parapety, vylézání okny  
z budovy nebo koridoru a rovněž tak vnikání do budov a objektů střední školy 
mimo určené vstupy 

- jakýmkoliv způsobem poškozovat veškeré vybavení a majetek nejen na DM, ale v 
areálu celé střední školy (nábytek, malba, zdivo, stromy, podlahové krytiny, dveře, 
okna atd.) V případě poškození vybavení DM nebo majetku bude přestupek řešen 
škodní komisí. Na základě rozhodnutí komise uhradí ubytovaný požadovanou 
částku 

- všem chlapcům, včetně dojíždějících, je zakázáno pohybovat se na poschodích, 
kde jsou ubytovány dívky bez vědomí vychovatele; totéž platí i opačně pro pohyb  
dívek na patrech, kde jsou ubytováni chlapci 

- hrát hazardní hry 
- používat hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolubydlícím a pracovníkům 

DM 
 

8.  Výchovná opatření 
 

Za nedodržování „Vnitřního řádu domova mládeže“ je možné udělovat výchovná  
a kázeňská opatření v rozsahu pravomocí pedagogických pracovníků nebo vedení střední 
školy. Škody způsobené na inventáři a majetku budou řešeny řízením o škodě dle platných 
směrnic a předpisů. 

    a/  pochvaly:  
- za vzorné plnění povinností vyplývajících z „Vnitřního řádu DM“ na návrh 

vychovatele, pochvala vedoucího vychovatele s dopisem rodičům nebo zákonným 
zástupcům 

- za dlouhodobé mimořádné výsledky při plnění povinností, které vyplývají  
z „Vnitřního řádu DM“ – na návrh vychovatele, pochvala vedoucího vychovatele 
spojená s informací výchovné skupině žáka a rodičům či zákonným zástupcům 



 

6 

 

- za mimořádný čin (ohrožení či záchrana života nebo majetku) – pochvala ředitele 
střední školy s informací rodičům nebo zákonným zástupcům, zveřejněním  
ve školním rozhlase, příp. věcnou odměnou či zveřejněním v regionálním tisku 

 
    b/  pokud ubytovaný žák porušuje „Vnitřní řád DM“, je možné udělení výchovného 

opatření podle závažnosti provinění: 
- napomenutí udělené vychovatelem 
- důtka udělená ředitelem 
- podmíněné vyloučení z ubytování v domově se zkušební lhůtou 
- vyloučení z DM. 

V případě zvlášť závažného porušení Vnitřního řádu DM bude ubytovaný 
okamžitě vyloučen z domova mládeže. 
 
O všech přestupcích budou informování zákonní zástupci a rodiče ubytovaných. 
 
Tento „Vnitřní řád Domova mládeže“ nabývá účinnosti od 1. září 2021.  
 
Vnitřní řád Domova mládeže zpracoval: Bc. Ivo Petrovský, vedoucí vychovatel 
 
                   
 
 
 
 

           Mgr. Ivana Jírů 
          ředitelka školy 
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Příloha: č. 1 -  Provozní řád Domova mládeže 
Příloha č. 1 
Provozní řád Domova mládeže 
 
Odpovědná osoba:  ředitelka školy          Mgr. Ivana Jírů tel. 605881125 
Zástupce:  vedoucí vychovatel Bc. Ivo Petrovský tel. 605279567 
Kapacita:   190 ubytovaných 
Provoz:  od neděle 16 hodin do pátku 16 hodin nepřetržitě 
Využití pro jiné aktivity:   ubytovací akce od pátku 18 hod do neděle 10 hod. 
Režim dne 
05.00 - 07.00 hod. budíček a osobní hygiena  
05.45 - 07.45 hod. snídaně  
06.00 - 07.45 hod. odchod do školy  
12.45 - 14.45 hod. oběd  
15.00 - 18.15 hod. osobní volno po vyučování, kroužky, vycházky, volnočasové  
         aktivity  
18.15 - 19.30 hod. večeře + druhá večeře 
19.30 - 21.00 hod. volnočasové aktivity 
21.30 - 22.00 hod. večerka, osobní hygiena 
22.00 - 06.00 hod. noční klid  

 
Volnočasové aktivity: 

Zájmové kroužky: kopaná, posilovna, vaření, výtvarný, šití, počítačový, stolní 

tenis,  

Zařazení v režimu dne:  15,00 – 20,00 hodin individuálně 

Návštěvy kulturních akcí:     2 x měsíčně 

Osobní nákupy:  2 x týdně 15,00 – 17,00 hod. (dle individuálních potřeb) 

Volná vycházka:  2 x týdně 15,00 – 20:00, 21.30 hod. dle ročníků 

Organizovaný program:      příprava do školy denně 17,00 – 20,00 hod. – studovny, pokoje, 

obývací místnosti, dle škol a potřeb žáků 

Pohybová výchova:        2 tělocvičny, posilovna, plážový volejbal, hřiště na malou 

kopanou, kuželky, bazén 

Režim stravování:   vlastní jídelna, celodenní strava, pitný režim v jídelně, čajovny,  

Výměna ložního prádla:      jednou za 14 dnů + dle potřeby, osobní výměna v prádelně 

Úklid: ubytovaný udržuje pokoj v pořádku a čistotě, provádí běžný 
úklid pokoje, což je setření prachu, úklid  
za postelemi, vynesení odpadků. Úklid ostatních prostor  
se provádí v souladu s hygienickými požadavky vyhlášky 
410/2005 Sb. a je zajištěn pracovníky školy. 

 
Tento „Provozní řád Domova mládeže“ nabývá účinnosti od 1. září 2021        
 
Zpracoval: Bc. Ivo Petrovský – vedoucí vychovatel  
          
          
        
                   


