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Vnitřní řád domova mládeže
Vnitřní řád domova mládeže vyplývá z vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských, výchovných a ubytovacích
zařízeních, v platném znění.
Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol
zřizovaných Ústeckým krajem ubytování a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.
Přihlášku do domova mládeže podává zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student na každý školní rok.
Kritéria pro umístění do domova mládeže jsou uvedena v Provozním řádu domova mládeže.
Provoz domova mládeže:
1. Domov mládeže (dále jen DM) je v provozu během školního roku, vyjma prázdnin, státem stanovených
svátků a vyhlášeného ředitelského volna ředitelkou Vyšší odborné školy ekonomické, sociální
a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické škola, Most,
příspěvkové organizace (dále jen VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) vždy od neděle 16:00 hodin do pátku
14:45 hodin.
2. Ubytovaní žáci a studenti mají možnost celodenního stravování.
3. Pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce, částka úhrady se nemění.
Výjimku tvoří souvislá praxe, kdy má ubytovaný možnost ubytování přerušit a pokoj vyklidit
pro potřeby DM.
4. Úhrada za ubytování a stravování se provádí u vedoucí školní jídelny v úředních hodinách (veškeré
informace týkající se plateb za služby v DM podává paní J. Kačírková a paní I. Źilková).
Práva ubytovaných žáků a studentů:
1. Používat přidělenou místnost s příslušenstvím.
2. Přestěhovat se do jiného pokoje (po dohodě s vychovatelkou VS během měsíce září).
3. Využívat zařízení DM určené žákům a studentům.
4. Podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho žákovskou
samosprávou. (Být volen do žákovské samosprávy).
5. Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla 1x za 14 dní.
6. Přestěhovat si inventář pokoje pouze po dohodě s vychovatelkou.
7. Odjíždět z DM během týdne; u nezletilých žáků pouze s písemným předběžným souhlasem rodičů.
Odjezdy se zapisují do odjezdové knížky, kterou rodiče neplnoletých žáků stvrzují svým podpisem.
Zletilí žáci a studenti nahlašují svůj odjezd vychovatelce nebo ve vrátnici DM.
8. Přijímat návštěvy rodinných příslušníků a spolužáků ve vyhrazené místnosti.
9. Používat vlastní běžné spotřebiče, notebooky atd. po předložení platné revizní zprávy. Provoz
spotřebiče nesmí rušit ostatní spolubydlící.(provoz všech spotřebičů je zakázán od 23:00 – 06:00 hod.)
10. Využívat vycházek (viz Provozní řád DM), požádat kterýkoliv den v týdnu o vycházku.
(vychovatelky neodpovídají za chování a jednání žáků a studentů a za vzniklé události mimo DMvýjimku tvoří organizované akce DM mimo DM).
Povinnosti ubytovaných žáků a studentů:
1. Hlásit vychovatelkám svůj příjezd i odjezd.
2. Při vstupu do DM si vyzvednout klíč od svého pokoje a převzít ubytovací průkazku (při ztrátě nutná
úhrada ze strany ubytovaného).
3. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny výchovných pracovníků a ostatních
zaměstnanců odpovědných pracovníků VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most.
4. Připravovat se na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu od 19:00 – 21:00 hod.
5. Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v ložnici a ve společných prostorách, denně stlát postel,
denně uklízet ložnici.
6. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy - viz školení BOZ.
7. Šetřit energie, vodu i zařízení DM.
8. Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, ve všech prostorách se přezouvat, používat botníky
v přízemí budovy (k přezouvání používat domácí obuv ne obuv sportovní).
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Potraviny podléhající rychlé zkáze ukládat pouze do ledničky umístěné v kuchyňce. Případná ztráta
potravin není důvodem k požadování náhrady. Ledničku před odjezdem vždy vyklízet. Je zakázáno
ukládat potraviny za okno a vyhazovat a vylévat cokoli z oken.
Oznámit vychovatelce ve službě (případně ve vrátnici) každý úraz a onemocnění. V případě, že žák
onemocní doma a jde k lékaři v místě bydliště, oznámí toto rodiče žáka nebo plnoletý student do
24 hodin vychovatelce DM.
Přicházet do DM včas a ve stavu prostém užití alkoholu nebo návykových látek.
Nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz; pokud je to však nezbytné, uložit je do trezoru
DM (za ztrátu či poškození cenné věci žáků a studentů uložené mimo trezor DM nezodpovídá).
Při odchodu z pokoje jej vždy z důvodu ochrany vlastního majetku a zařízení DM uzamykat.
Uvolnit pokoj pro komerční ubytování.(zajištění osobních věcí do skříně, uklidit pokoj, sundat
povlečení).
Při odjezdu z DM uzavřít okna, vypnout elektrospotřebiče ze sítě, pokoj uzamknout.

Zákazy pro ubytované žáky a studenty:
1. Opustit DM bez vědomí vychovatelky.
2. Vynášet jídlo a nádobí z jídelny.
3. Ukládat potraviny za okno a vyhazovat a vylévat cokoli z oken.
4. Zamykat se na pokojích.
5. Poškozovat zařízení DM. Dojde-li k poškození, nahlásit tento stav vychovatelce DM nebo jiné
odpovědné osobě.
6. Nechávat v lednicích přes víkend nebo prázdniny potraviny podléhající zkáze (nápoje a trvanlivé
potraviny ano).
7. Užívat a přechovávat alkoholické nápoje, návykové látky, zbraně a jejich součásti, jiné nebezpečné
předměty (např. chemikálie, pyrotechniku, hořlaviny atd.), materiály a symboly propagující
nesnášenlivost a netoleranci ve smyslu právního řádu ĆR.
8. V prostorách a okolí DM kouřit, rozdělávat otevřený oheň a chovat se způsobem, který zasahuje
do práv ostatních ubytovaných a personálu VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most.
9. Zasahovat do elektrických spotřebičů a instalace jakéhokoliv druhu.
10. Přemísťovat inventář bez vědomí vychovatelky, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu
určená.
11. Používat vlastní elektrické spotřebiče (kromě povolených na základě podepsané dohody), vařit
na pokojích.
12. Chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy v prostorách DM.
13. Umožnit přístup cizím osobám do objektu DM.
14. Pobývat na pokojích druhého pohlaví, kromě návštěv povolených vychovatelkou DM.
15. Koupat se v místech, kde není plavčík nebo pedagogický dozor.
16. Jakékoli projevy snižování lidské důstojnosti, šikana, omezování osobní svobody, fyzické napadání,
projevy rasové nebo náboženské nesnášenlivosti.
17. Žádným záznamovým zařízením nahrávat nebo natáčet jednání a chování pedagogických pracovníků.
Škody způsobené ubytovaným žákem hradí ve shodě s platnými právními normami jeho zákonný zástupce
případně zletilý žák nebo student sám.
Výchovná opatření:
1. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností a jiné mimořádné zásluhy, může být žáku či studentu
udělena pochvala nebo jiné ocenění vychovatelkou DM nebo ředitelkou VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most.
2. Pokud žák/student porušuje řád DM, nebo jiným závažným způsobem porušuje zásady dobrého
chování a soužití, může mu být uděleno podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných
opatření:
a) důtka udělená ředitelem školského zařízení
b) podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou
c) ukončení ubytování v DM

REŽIM DNE V DOMOVĚ MLÁDEŽE

Vydávání stravy:
Snídaně včetně přesnídávky: 06:00 – 08:00
Oběd:
12:00 - 15:00 (pondělí-čtvrtek) 12:00 - 14:30 (pátek)
Večeře I a II
18:00 - 18:30
Odhlašování stravy - viz řád školní jídelny.
Žáci odcházející na odpolední praxi či tréninky si zajistí stravu u vrátné (čip).
Příprava na vyučování:
19:00 - 21:00 hodin v pokojích a ve vyhrazených prostorách DM, jinak dle potřeby studujících. Ve výše uvedené
době je nutné zachovávat klid k přípravě.
Večerka:
22:00 hodin – po této době je nutno dodržovat noční klid až do 6:00 hodin.
Osobní volno:
1. ročníky SŠ: po vyučování do 16:00 hod.
Vyšší ročníky: po vyučování do 19:00 hod.
Vycházky:
ve středu dle věku ubytovaných takto:
15 let - do 19:00 hod
16 let - do 20:00 hod.
17 let - do 21:00 hod.
18 let - do 22:00 hod
Je možné si požádat o tzv. prodlouženou vycházku, kdy se doba vycházky o hodinu prodlužuje (max. 2 krát
během týdne),
Studenti VOŠ po dohodě s vychovatelkou mohou využívat vycházky do 22:00 hodin denně.
Návštěvy:
Návštěvy je nutné hlásit vychovatelce a na vrátnici.
Odjezdy:
Při odjezdu z DM si žáci do 18 let vyžádají od vychovatelky odjezdovou knížku, kterou po příjezdu podepsanou
zákonnými zástupci odevzdají ve vrátnici nebo vychovatelce.
Při každém odchodu z DM odevzdávají žáci průkazku a klíč od pokoje ve vrátnici.
V pátek končí provoz v DM v 14:45 hodin.
Telefon:
Mobil DM + 420 608 055 137
Vedoucí vychovatelka K. Mitková
Vychovatelka E. Petráková
Vychovatelka B. Gábelová
Vychovatelka E. Filipiová
Vrátnice DM

V Mostě dne 30. 8. 2019
Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy

417 637 477 (linka 179)
417 637 477 (linka 180)
417 637 477 (linka 181)
417 637 477 (linka 182)
417 637 477 (linka 176)

