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Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které zabezpečuje žákům Integrované 
střední školy (případně žákům jiných středních škol) ubytování, stravování a výchovně 
vzdělávací činnost. Cílem výchovy mimo vyučování je poskytovat žákům aktivní odpočinek, 
rozvíjet jejich schopnosti, nadání, zájmy, vést je přiměřeně jejich věku k účasti na 
společenském životě, pomáhat jim při přípravě na vyučování a upevňovat jejich zájem o 
studijní a učební obor. 
 
I. Pravidla pro ubytování 
 

1. Ubytování se poskytuje žákům na období jednoho školního roku na základě přihlášky 
podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Ubytován může 
být každý žák, který se zaváže dodržovat ustanovení vnitřního řádu a odevzdá 
vyplněnou a podepsanou Smlouvu o podmínkách ubytování a stravování. Platba za 
ubytování a stravu se provádí bankovním převodem na účet školy, s uvedením 
přiděleného variabilního symbolu žáka. 

2. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v 
kalendářním měsíci. (§5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů). Jedná-li se o nepřítomnost z důvodu organizace školního roku, stanoví se 
výše úhrady úměrně k počtu dnů, po které je žák ubytován. Přesná pravidla jsou 
uvedena ve směrnici ředitele školy ke stanovení výše úplaty za služby, poskytované 
v domově mládeže. 

3. Příjezd na DM je stanoven na neděli od 18:00 do 21:00 hodin nebo v pondělí od 6:00 
hodin. V odjezdový den (obvykle v pátek) opouští žák budovu DM do 14:45 hodin.
  

4. Žádost o předčasné ukončení ubytování v průběhu školního roku, podávají rodiče 
nebo zletilí žáci písemně, vyplněním formuláře o ukončení ubytování na DM k rukám 
vychovatele nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování. Při ukončení ubytování 
je žák povinen řádně předat pokoj (užívané vybavení, klíče i zapůjčený inventář) 
uhradit všechny dosud nezaplacené pohledávky vůči DM a včas odstěhovat osobní 
věci.  
 

 
 
II. Kategorie domova mládeže 
 
Domov mládeže Slavkov u Brna splňuje podmínky pro zařazení do I. kategorie dle §5 
vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 
účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Výše úplaty za ubytování se stanovuje 
v souladu se zněním §5 odst. 2 vyhlášky č. 108/2005 Sb. následovně: 
  
- ubytování v DM Slavkov u Brna 1.500 Kč měsíčně (v případě 2 a více osob na pokoji) 
- ubytování v DM Slavkov u Brna 1.600 Kč měsíčně (v případě 1 osoby na pokoji) 
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III. Ubytovaný žák je povinen 
 

1. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků domova 
mládeže. Ke všem zaměstnancům školy být zdvořilý a slušný. Zachovávat pravidla 
slušného chování, při setkání se všemi dospělými, slušně pozdravit a to nejen na DM, 
ale i mimo areál školy. 

2. Zachovávat pravidla společenského soužití, respektovat práva spolubydlících, být 
tolerantní vůči názoru druhých.  

3. Chodit včas na vyučování, v případě pozdějšího odchodu do školy z důvodu změny 
rozvrhu toto předem nahlásit vychovateli konajícímu denní službu. Na vyučování se 
připravovat svědomitě, dodržovat čas určený ke studiu na DM a usilovat o rozvoj své 
osobnosti sebevzděláváním. Úkoly, kterými je pověřen, plnit svědomitě, odpovědně a 
včas. 

4. Vykonávat práce, související s péčí o prostředí, udržovat pořádek a čistotu osobních 
věcí, svého pokoje, společenských místností a nejbližšího okolí DM. 

5. Dodržovat pravidla BOZP i zdraví spolubydlících, protipožární předpisy, evakuační 
plán DM, vnitřní ustanovení a veškeré pokyny k provozu DM.   

6. Sledovat informace zveřejněné na informačních tabulích a nástěnkách a řídit se jimi 
7. Plnit základní zdravotní a hygienické požadavky: 

· dodržovat osobní hygienu, 
· provádět úklid a stanoveným způsobem upravovat lůžko a ukládat ložní prádlo, 
· oděvy a prádlo si ukládat do skříně, boty do uzamykatelných skříněk v prvním 

podlaží, 
· 1x týdně, tj. každou středu provádět podle pokynů vychovatelů úklid pokoje, na 

kterém se podílí všichni ubytovaní žáci, 
· při příchodu na DM se v prvním podlaží přezouvat do domácí obuvi, venkovní obuv 

ukládat do skříňky v šatně, 
· odpadky ukládat do odpadkových košů a pravidelně je vynášet na vyhrazené místo 
· plastové láhve ukládat do speciálního odpadkového koše, 
· hlásit odchod a příchod od lékaře a řídit se jeho pokyny, 
· oznámit vychovateli důležité okolnosti týkající se jeho zdravotního stavu (úraz, 

onemocnění a užívání léků). Při onemocnění, které si vyžádá léčbu, odjíždí žák 
domů. Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM 
nejpozději v den obvyklého příjezdu. 

8. Hlásit veškeré závady zjištěné na vnitřním zařízení a inventáři DM. Poškození 
inventáře a zařízení, rovněž poškození neopatrným jednáním je žák povinen uhradit, či 
uvést do původního stavu v termínu určeném dle dohody s vychovatelem DM. 

9. Ubytovaný odcházející z pokoje jako poslední, tento uzamkne a klíče odevzdá ve 
vychovatelně. Po příchodu z vyučování si klíče od pokoje opět ve vychovatelně 
vyzvedne. Při pobytu na pokojích je zamykání zevnitř zakázáno.  

10. Nahlásit vychovateli jakékoliv zjištění chybějících osobních věcí svých nebo inventáře 
DM. 

11. Nevnášet do DM cenné věci a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem nebo 
přípravou na vyučování, ani vyšší částky peněz. Výjimku může povolit vychovatel, 
kterému je žák povinen tuto skutečnost oznámit (podmínka pro příp. náhradu z 
pojištění). Cenné osobní věci a větší finanční částky si uložit ve vychovatelně.  

12. Při opuštění pokoje v odjezdové dny musí být všechny elektrické spotřebiče odpojeny 
od elektrické sítě a uzavřena okna. 

ISŠ Slav
ko

v u
 Brna



13. Chce-li žák v době osobního volna jet mimo město, je povinen, předložit řádnou 
písemnou omluvenku od rodičů (vychovatel si ji může telefonicky ověřit), popř. 
rodiče zavolají a žáka omluví. 

14. Mít před večerkou provedenou osobní hygienu, připraveny lůžkoviny, noční oblečení, 
mít zhasnuté stropní světlo. Po večerce nepoužívat akustické spotřebiče. Prodloužení 
osobní večerky z důvodu sledování aktuálního televizního programu nebo přípravy na 
vyučování s pomocí vlastního počítače povoluje na žádost skupinový vychovatel, 
výjimečně i pracovník v noční službě, nejdéle do 23hodin. 

15. Ohlásit vychovateli mimořádný odjezd v průběhu týdne, delší nepřítomnost, apod. 
16. Případné návštěvy přijímat pouze se svolením vychovatele, konajícího denní nebo 

hlavní službu a to jen v prostorách k tomu určených (klubovna). Vstup do ubytovacích  
prostor je všem návštěvám žáků zakázán. Výjimku může povolit pouze vychovatel, 
sloužící v denní nebo hlavní službě. 

17. Pro akce konané v rámci vedlejší činnosti školy připravit pokoje na ubytování. 
 
IV. Ubytovaným žákům není dovoleno 
 

1. Kouření ve všech prostorách DM a v celém areálu školy  
2. Přechovávat a používat na DM vodní dýmky a elektronické cigarety   
3. Zapalování svíček a vonných tyčinek, rovněž tak manipulace s otevřeným ohněm. 
4. Nepřípustnými jsou projevy rasismu, nesnášenlivosti, násilí a jednání snižující lidskou 

důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie a jiná nezákonná činnost (řeší PČR). 
5. Konzumovat a přechovávat alkoholické nápoje či jiné návykové látky (omamné a 

psychotropní látky, chemikálie, barbituráty a další). 
6. Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové 

látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 
7. Přechovávat a používat všechny typy zbraní a nábojů, výbušnin a zábavné 

pyrotechniky. 
8. Sedat v oknech, vyklánět se a pokřikovat z oken. 
9. Záznamovým zařízením nahrávat nebo natáčet pedagogické pracovníky. 
10. Přechovávat zvířata v prostorách DM. 
11. Svévolně poškozovat, přemisťovat, vynášet a znečišťovat inventář a zařízení DM. 
12. Manipulovat s vedením elektrického proudu, telefonu, rozhlasu DM a rozvodem vody. 
13. Používat žehličku v jiných prostorách než k tomu určených (prádelna a sušárna). 
14. Uskladňovat potraviny za okny pokojů, potraviny ukládané do chladničky musí být 

řádně zabalené a označené jménem. 
15. Vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená (nástěnky). 
16. Vzájemně se navštěvovat na pokojích opačného pohlaví (výjimku povoluje 

vychovatel). 
17. Během osobního volna jezdit na vyjížďky (autem, motorkou) a opouštět město. 

 
V. Ubytovaný žák má právo 
 

1. Používat přidělený pokoj, jeho inventář a příslušenství. 
2. Využívat veškeré zařízení DM a níže uvedeného zařízení školy při dodržování všech 

nařízení, předpisů a pokynů vychovatelů. Zařízení školy, které mohou ubytovaní žáci 
využívat: tělocvična školy a venkovní hřiště. 

3. Aktivně se podílet na organizování kulturních, společenských a sportovních akcí DM. 
4. Prostřednictvím žákovské samosprávy či osobně jednat o záležitostech, týkajících se 

problematiky života a organizace činnosti DM, veškerá jednání vést slušnou formou. 
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5. Cenné věci a vyšší finanční částky uložit do úschovy ke svému vychovateli. 
 

6. Telefonování: 
· v DM je z důvodu respektování soukromí všech ubytovaných telefonování a 

přijímání hovorů možné v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin, 
· v době nočního klidu od 22:00 hodin do 6:00 hodin se považuje používání 

mobilních telefonů za rušení nočního klidu, 
· rovněž není povoleno používání mobilních telefonů v jídelně školy a při schůzkách 

výchovných skupin. 
7. Používání vlastních elektrických spotřebičů napájených z elektrické sítě: 

· mohou se používat pouze profesní výrobky (PC, notebooky, kulmy, vysoušeče 
vlasů, žehličky na vlasy, holicí strojky a nabíječky k mobilním telefonům), 

· každý spotřebič musí být označen evidenčním bezpečnostním štítkem prokazujícím 
homologaci výrobku, 

· DM zajistí na počátku školního roku revizi a přezkoušení osobních elektrických 
spotřebičů,  

· vychovatel zavede pro vlastní elektrický spotřebič evidenční kartu, tyto jsou uloženy 
u vedoucího provozního úseku, bez karty nesmí být spotřebič používán, 

· ubytovaný má právo používat pouze odzkoušené přístroje zapsané v evidenční 
kartě. 

 
8. Používání vlastních povolených elektrických spotřebičů se řídí následujícími pravidly: 

a. PC, notebooky, vysoušeče vlasů, žehličky na vlasy, kulmy, holicí strojky 
· mohou být používány v době od 7:00 hodin do 22:00 hodin a to tak, aby 

nerušily ostatní ubytované, 
· v případě, že žák ostatní ubytované vyrušuje, je povinen spotřebič vypnout 

(především v době příprav na vyučování), 
· za používání těchto přístrojů se poplatek nestanovuje, 

b. osobní počítače s příslušenstvím a notebooky 
· mohou být používány v době od 7:00 hodin do 21:30 hodin a to tak, aby 

nerušily ostatní ubytované, 
· v době přípravy na vyučování není dovoleno hrát počítačové hry a sledovat 

filmy, 
· v případě, že ostatní ubytované počítač ruší, je majitel povinen ho vypnout, 
· ve výjimečných případech lze požádat vychovatele o prodloužení přípravy 

na vyučování po večerce a použití PC. Toto může být povoleno se 
souhlasem spolubydlících na pokoji, 
 

Poplatky za používání PC či notebooku jsou již zohledněny v měsíční 
platbě za ubytování. 

 
Upozornění: 

- za případné poškození či ztrátu povoleného elektrického spotřebiče nenese DM 
odpovědnost, 

- DM rovněž nezodpovídá za poškození či znehodnocení elektrospotřebičů, které 
nebyly přezkoušeny a zapsány v evidenční kartě 
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                                 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

§ 22a 
Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo 
zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 
pracovníkem ve škole, 
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 
předpisy, 
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-
psychologické činnosti, 
d) volit a být voleni do školské rady, 
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
 
 

§ 22b 
Povinnosti pedagogických pracovníků 

Pedagogický pracovník je povinen 
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 
chování ve školách a školských zařízeních, 
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima na domově 
mládeže a podporovat jeho rozvoj, 
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 
informace spojené s výchovou a vzděláváním. 
 
 
VI. Výchovná opatření 
 
Ubytovaný žák má právo, aby jeho aktivní přístup v DM byl oceněn. Odměnou žákovi může 
být: 
 

· ústní pochvala vychovatele, 
· poskytnutí mimořádného volna, 
· písemná pochvala udělená vychovatelem, 
· písemná pochvala udělená ředitelem školy. 

 
Vychovatel má povinnost vyvozovat důsledky vůči ubytovanému, který nedodržuje vnitřní 
řád. Stupeň výchovného opatření je žákovi udělen podle závažnosti provinění. Ředitelka 
školy může v případě závažného porušení povinností stanovených školním řádem nebo 
vnitřním řádem DM rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka z DM. V rozhodnutí o 
podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu. Dopustí-li se ubytovaný 
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v průběhu této lhůty dalšího přestupku, bude mu ukončeno ubytování okamžitě. Jmenovaná 
výchovná opatření se písemně oznamují zákonnému zástupci žáka a evidují se rovněž 
v osobním listě žáka.  
Za výchovná opatření, která mají vést k nápravě nedostatků v chování a jednání žáka, se 
považují: 
 

· ústní napomenutí vychovatele, 
· písemné napomenutí vychovatele, 
· důtka vychovatele DM, 
· podmínečné vyloučení z DM, 
· vyloučení žáka z DM. 

 
Hodnocení některých přestupků proti vnitřnímu řádu domova mládeže 
 
Méně závažné přestupky (ústní napomenutí vychovatele) 

· neopakované nepřezutí se do domácí obuvi nebo ukládání venkovní obuvi na pokoji, 
· nepořádek v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se podílu 

na úklidu, 
· neodůvodněné uzamčení pokoje zevnitř, 
· porušení oznamovací povinnosti (závady na majetku, ztráty, změny osobních údajů), 
· nehospodárné plýtvání vodou, elektrickou energií, potravinami, 
· neodevzdání klíče od pokoje do vychovatelny, 
· nedodržení večerky, 
· nesplnění povinnosti registrace vlastního elektrického spotřebiče, 
· neomluvená účast na schůzce výchovné skupiny, 

 
Závažnější přestupky (písemné napomenutí vychovatele) 
 

· opakované méně závažné přestupky, 
· narušování vzájemné tolerance a klidu v době studia, odpočinku a nočního klidu, 
· nepovolená návštěva na pokoji žáků opačného pohlaví, 
· opakované porušování zásad ochrany majetku (nezamykání pokoje, neukládání 

cenných věcí do uzamykatelných skříněk), 
· ohrožení vlastního zdraví nebo zdraví ostatních ubytovaných nebo dalších osob, 
· pozdní návrat z vycházky, 
· odjezd z domova mládeže bez vědomí vychovatele, 
· porušení oznamovací povinnosti (odchod a příchod k lékaři, odjezd mimo město, 

neoznámení zdravotních potíží, úrazu, havárií nebo jiné mimořádné události) 
   
Závažné přestupky (důtka vychovatele DM, podmínečné vyloučení z domova mládeže) 
 

· opakované závažnější přestupky, 
· závažné uvedení vychovatele v omyl (podvod, záškoláctví, nepovolené opuštění 

budovy), 
· hrubé, vulgární nebo nepřiměřené chování vůči jiným osobám, 
· přechovávání alkoholických nápojů na pokojích, 
· příchod do domova mládeže v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykové látky, 
· úmyslné poškození inventáře domova mládeže, 
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· úmyslné poškození osobních věcí jiné osoby, 
· kouření na pokoji nebo na jiném místě budovy domova mládeže, 
· přijetí návštěvy na pokoji bez souhlasu vychovatele, 
· ohrožení svého zdraví vylézáním z oken, umožnění tohoto činu jinému, 
· pobyt v domově mládeže v době onemocnění infekční chorobou. 

 
Velmi závažné přestupky (vyloučení žáka z domova mládeže) 
 

· opakované závažné přestupky, 
· krádež, psychická a fyzická šikana vůči jiné osobě, 
· ublížení na zdraví nebo ohrožení zdraví druhého nebo jiné závažné delikty, 
· opakované vědomé porušování a nedodržování léčebného režimu určeného lékařem, 

výchovným poradcem aj., 
· závažné škody na majetku DM, 
· poskytnutí ubytování osobě, která není ubytovaným žákem, 
· porušení zákazu držení, distribuce nebo užívání drog a jiných návykových látek, 
· porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů, 
· porušení zákazu držení zbraní a jiných život či zdraví ohrožujících předmětů. 

 
V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto školním 
řádem  
a školským zákonem, v platném znění, ředitel vyloučí žáka z DM. 
Dopustí-li se žák jednání podle § 31, ods. 3 (zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné 
fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za 
zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem) oznámí ředitel 
školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu 
zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se i o tom dozvěděl. 
 
Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka 
k ubytování v příštím roce. 
 
 
VII. Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých, služby 
rodičům. 
 
Základním právem zákonných zástupců je: 

- právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy žáka, 
- rovněž je právem rodičů po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit 

svému dítěti podmínky pobytu v domově mládeže. Požadavky, které přesahují rámec 
tohoto vnitřního řádu, podávají rodiče písemně vychovateli domova mládeže. 

 
Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 
 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do DM, 
b) na vyzvání vedoucího vychovatele DM se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se výchovy žáka, 
c) informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy, 
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d) oznamovat důvody nepřítomnosti žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého 
příjezdu apod.), 

e) oznamovat změny v údajích do matriky, tj. změna bydliště, telefonního čísla apod., a 
další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. ukončení ubytování), 

f) v případě odjezdu žáka v průběhu týdne a návratu téhož dne, omluvit   
g) povinnosti uvedené pod písm. c) až e) plní samostatně též zletilí žáci. 

 
Informace poskytované DM zákonným zástupcům: 
 

a) o podmínkách ubytování a finančním zajištění pobytu žáka, včetně vyúčtování záloh,  
b) o chování, aktivitě nezletilého žáka (hodnocení v pololetí, aktuálně i v průběhu roku), o 

závažných okolnostech, které ohrožují další pobyt žáka v domově mládeže z  důvodů 
kázeňských (přestupky proti vnitřnímu řádu, výchovná opatření) i zdravotních 
(návykové látky, poruchy příjmu potravy apod.), nebo ekonomických (úhrada záloh). 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento vnitřní řád DM je zveřejněn na přístupném místě v DM a na webových 
stránkách školy (www.iss-slavkov.cz). 

2. S vnitřním řádem domova mládeže jsou prokazatelně seznámeni zaměstnanci DM a 
žáci a o jeho obsahu informováni zákonní zástupci nezletilých žáků. 

3. Platnost vnitřního řádu je od 24. 8. 2022 
4. Účinnost vnitřního řádu je od 24. 8. 2022 

 
Tento VŘDM nahrazuje VŘDM z 1. 9. 2020 a byl projednán na pedagogické radě dne 24. 8. 
2022, téhož dne s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy na provozní poradě. 
 
 
 
 
Slavkov u Brna dne 24. 8. 2022 
 
 
 
…………………………………………….. 
         Mgr. Vladislava Kulhánková 
                  ředitelka školy 
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