
 
Vnitřní řád Domova mládeže 

při Střední zdravotnické škole v Šumperku 
 

Dle metodického pokynu MŠMT – doporučeno zřizovatelem školy s platností od 1.1.2006, Věstník MŠMT 11/2007, 

metodický pokyn k prevenci a šikany, Zákon 65/2017 o ochranně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

 

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům během školního roku 

ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a 

vyšších odborných škol. 

    Domov mládeže je v provozu po celý školní rok mimo prázdniny, soboty, státní svátky a volné 

dny vyhlášené ředitelem školy.  

    Provoz domova mládeže se řídí denním režimem, který je přílohou tohoto řádu. 

 

Část I.         Povinnosti ubytovaných žákyň 

              Ubytovaná žákyně je povinna: 

1. Dodržovat řád domova a řídit se pokyny všech zaměstnanců domova mládeže. 

2. Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji a ve všech společných prostorách, denně  

    pokoj uklízet dle pokynů vychovatelky, vykonávat služby a práce  prospěšné pro kolektiv 

    spolubydlících žákyň.  

3.Umožnit vychovatelce kontrolu osobních věcí z důvodu dodržování hygienických a 

bezpečnostních předpisů za přítomnosti žáka případně se svědkem.  

4.V případě akce konané v rámci hospodářské činnosti školy připravit pokoj na ubytování. 

5. Dodržovat pravidla ochrany zdraví, bezpečnosti a protipožární předpisy. 

6. Používat  elektrospotřebiče schválené bezpečnostním technikem. Platbu atestu hradí žákyně 

    sama. 

7. Dbát na slušné vyjadřování, chovat se ohleduplně ke spolubydlícím, chodit vhodně a čistě  

    oblečená, přezouvat se, používat přidělený botník. 

8. Účastnit se pravidelných měsíčních domovních shromáždění. 

9. Potraviny rychle podléhající zkáze ukládat pouze v lednici, dle potřeby a pokynů vychovatelky  

    lednici vyklidit. 

10. Neprodleně oznámit vychovatelce každé onemocnění nebo úraz, v odpoledních hodinách  

    vychovatelce, která má odpolední službu, v nočních hodinách vychovatelce sloužící noční službu. 

    Onemocní-li žákyně doma, oznámí nepřítomnost telefonicky na domov mládeže nejpozději  

    do plánované doby příjezdu. 

    Odchází-li žákyně k lékaři, nahlásí svoji plánovanou návštěvu lékaře vychovatelce nejpozději 

    do 7:30 hod.  

11. Za peníze, cenné věci včetně mobilních telefonů a oblečení žákyně zodpovídají samy.  

    V případě potřeby si je mohou uschovat v kanceláři domova mládeže a v uzamykatelných 

    skříňkách na pokojích. Klíče od nočního stolku a skříně obdrží každá žákyně při zahájení  

    ubytování na domově mládeže a současně nese odpovědnost za svěřený majetek na pokoji; klíče i   

    svěřený majetek vrací při ukončení ubytování na domově mládeže. 

12. Žákyně prvního ročníku při zahájení ubytování na domově mládeže obdrží Knihu dovolenek,     

     kterou je povinna při každém příjezdu na domov mládeže předložit vychovatelce. 

     Prostřednictvím Knihy dovolenek jsou podávány rodičům zprávy, jsou informováni  

     o čerpání vycházek a o skutečném příjezdu žákyň na domov mládeže. 

13. Ubytování a stravu uhradit bankovním převodem nebo ve výjimečných případech v     

     hotovosti vždy k prvnímu dni následujícího měsíce dle individuální dohody s vedoucí školní    

    stravovny. 

14. Po 21 hodině nerušit své spolubydlící hlukem a po 22 hodině dodržovat noční klid. 

15. V čase osobního volna neopouštět město bez předchozího písemného souhlasu rodičů. 

16. Odjezd žákyně z domova mládeže v průběhu týdne bude povolen pouze se souhlasem  

      zákonného zástupce, a to telefonicky nebo písemně.                                                                                                   

      Telefonicky informovat domov mládeže o svém příjezdu k rodičům, odjíždí-li žákyně  

       během týdne domů. 

17. Zacházet šetrně s veškerým majetkem domova mládeže, každé zaviněné poškození musí  



      uhradit. 

18. Při vstupu na domov mládeže používat čip. Případnou ztrátu čipu je žákyně  povinna neprodleně         

      nahlásit vychovatelce. 

 19. Na domov mládeže přijíždět ve dnech pracovního klidu od 16 hodin do 22 hodin, po domluvě   

      s rodiči je možné dojíždět na domov mládeže i následující den ráno před začátkem vyučování.       

      Svůj příjezd na DM osobně nahlásit vychovatelce. 

      Den nástupu na domov mládeže je den předcházející dni školního vyučování. 

 20. Domov mládeže opustit do 15 hodin posledního dne školního vyučování. 

 

 

Část II.      Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 

1. V přihlášce nesmějí být opomenuty povinné údaje, včetně uvedení obou  zákonných 

zástupců žákyně. 

2. Zajistit, aby žákyně docházela řádně do DM, oznamovat a zdůvodňovat její nepřítomnost 

 ( odjezd v týdnu, odklad obvyklého příjezdu). 

3. Na vyzvání ředitele DM se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se 

výchovy žákyně. 

4. Informovat DM o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích, jiné změně a jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy žákyně a vybavit ji 

potřebnými léky. 

5. Oznamovat změny v údajích uváděných v přihlášce k ubytování na DM ( změny bydliště, 

adresy k doručování písemností, telefonní čísla…) a další údaje podstatné pro průběh 

výchovy (např. ukončení ubytování, změna doby příjezdu na DM). 

6. Hradit poplatky za poskytované služby ve stanovených termínech. 

 

Část III.        Práva ubytovaných žákyň 

               Ubytovaná žákyně má právo:  

1. Užívat přidělenou místnost s příslušenstvím a veškeré zařízení domova mládeže určené       

    žákyním. 

2. Na výměnu ložního prádla 1x  za dva týdny. 

3. Aktivně se podílet na organizování života žákyň, účastnit se všech akcí pořádaných domovem 

    mládeže a jeho žákovskou samosprávou. 

4. Podávat připomínky a návrhy ke všem otázkám života v domově mládeže vychovatelkám nebo   

    žákovské samosprávě a být do ní volena. 

5. Požádat vychovatelku o vycházku kterýkoliv den v týdnu. 

6. Po ohlášení vychovatelce přijímat návštěvy od 14 hodiny do 17 hodiny ve společenské 

    místnosti domova  mládeže, do 19 hodiny ve vstupní hale na nezbytně nutnou dobu, rodiče a 

    sourozenci mohou být pozváni na pokoj se souhlasem spolubydlících. 

    (informovat vychovatelku o ukončení návštěvy) 

7. Odebírat celodenní stravu ve školní jídelně. 

 

Část IV. Žákyním není dovoleno 

1. Kouřit a pít alkoholické nápoje v areálu domova mládeže a jeho bezprostřední blízkosti  

(zákaz se vztahuje také na elektronické cigarety). 

2. Dostavit se na domov mládeže pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Při 

podezření z požití alkoholu nebo návykových látek je žákyně povinna se podrobit testu 

na přítomnost této látky (odmítnutí je považováno za pozitivní výsledek a bude přivolána 

Policie ČR), celá událost bude oznámena zákonnému zástupci, který zajistí odvoz z DM. 

3. Přechovávat výbušniny, chemikálie a zbraně, zasahovat do instalací všeho druhu a 

přemisťovat inventář bez vědomí vychovatelky. 

4. Odcizovat, poškozovat nebo si bez dovolení půjčovat soukromý majetek spolubydlících. 

5. Používat hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolubydlícím a pracovníkům DM; 

jakékoliv projevy šikany se vždy považují za závažné provinění.  

6. Žákyně nesmí používat mobilní telefon a kameru k audio či video nahrávce zaměstnanců 

domova mládeže a žákyň z důvodu ochrany soukromí. 

 

 



Část V. Osobní volno 

Osobní volno 1. ročníků je denně po návratu ze školy do 19,00 hodin, u vyšších ročníků 

 do 20,00 hodin. 

            V době osobního volna může být žákyně mimo domov mládeže. 

 

Část VI.        Doba vycházky 

 Žákyně má právo o vycházku požádat kterýkoliv den v týdnu. 

 Vycházku může žákyně čerpat denně. 

   

Šestnáctileté studentky                                   19,00 – 20,00 hodin 

Sedmnáctileté studentky                       20,00 – 21,00 hodin 

Osmnáctileté studentky                       20,00 – 22,00 hodin  

 

V podzimním a jarním období mohou žákyně čerpat 1x týdně prodlouženou vycházku o půl hodiny. 

Během zimních měsíců (prosinec, leden, únor) zůstává doba vycházek beze změny. 

 

    Mimořádná vycházka 

Ve výjimečných případech ( kulturní, společenská nebo sportovní akce) je možné s písemným 

souhlasem zákonného zástupce poskytnout prodlouženou vycházku, která bude po dohodě 

s vychovatelkou časově omezena, nejdéle však do 22:30 hodin ( u žákyň 2.ročníku v době 

tanečního kurzu). 

 

 

Část VII. Výchovná opatření 

            Za vzorné chování a aktivitu může být udělena pochvala či jiné ocenění  

pochvala ředitele školy, věcná odměna. 

 

Poruší-li žákyně řád domova mládeže, mohou jí být uložena následující výchovná opatření :  

             -  ústní, písemná výtka vychovatele 

             -  napomenutí ředitele školy a DM      

             -  důtka udělena  ředitelem školy a DM 

             -  podmíněné ukončení ubytování v domově mládeže 

             -  ukončení ubytování   

                     

Žákyni může být ukončeno ubytování v domově mládeže dle § 31, školského zákona 

 č.561/2004 Sb. 

 

Výchovná opatření dle závažnosti provinění : 

 

Opakované porušení Vnitřního řádu DM  

(pozdní příchody z vycházek, nedodržení 

nočního klidu, telefonování po večerce a 

hlučnost na pokoji) 

1. stupeň – omezení délky nebo četnosti 

vycházek 

2. stupeň – důtka ředitele školy a DM 

Závažné porušení Vnitřního řádu DM 

(např. podvody, krádeže, šikana) 

-  bude hodnoceno dle závažnosti provinění,žákyni 

   může být uděleno i ukončení ubytování         

Prokázané užití návykových látek v areálu DM 

(pití alkoholu,kouření a jiné) 

1x – důtka ředitele školy a DM 

2x – podmíněné ukončení ubytování, případně       

ukončení ubytování 

Prokázané držení, užití, distribuce omamných  

a psychotropních látek 

1x – důtka ředitele školy a  DM 

2x – podmíněné ukončení ubytování, případně 

ukončení ubytování 

 

 

Při projednávání výchovných opatření bude vždy postupováno individuálně a v závislosti na 

případných udělených předchozích kázeňských opatřeních. 

 



Část VIII. Důvody ukončení ubytování na domově mládeže v průběhu školního roku 

            Žákyni je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud: 

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilé žákyně, zletilá žákyně  

b) zákonný zástupce nezletilé žákyně, zletilá žákyně 1x neuhradila úplatu za 

ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanovaném termínu a nedohodla  

s ředitelem školy jiný termín úhrady, 

c) žákyně přestala být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, 

d) žákyni bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

e) žákyně byla vyloučena z domova. 

 

 

V Šumperku 31.8.2017       Mgr. Zuzana Gondová   

                                                        ředitelka Střední zdravotnické školy Šumperk 

 

 

 

    REŽIM  DNE 
 

 

REŽIM   DNE  PRO ŽÁKYNĚ  1. ROČNÍKU 
 

6:15             vstávání na vyučování od 7:15 

6:45             vstávání na vyučování  od 8:05               

7:40             odchod do školy 

14:00 – 17:00          příprava na vyučování, osobní volno, zájmová činnost žákyň                              

17:00 – 19:00   večeře, osobní volno 

19:00 – 20:00 příprava na vyučování; možnost čerpání vycházky    

20:00 – 22:00                  příprava pomůcek na vyučování; osobní hygiena 

22:00                       noční klid  

 

 

REŽIM  DNE  PRO  ŽÁKYNĚ  2.-4.ROČNÍKU 
 

 (sedmnáctileté a plnoleté žákyně) 

 

5:15   vstávání na praktické vyučování (3.a 4.ročník) 

6:15             vstávání na vyučování v 7:15 

6:45             vstávání na vyučování v 8:05                

7:40             odchod do školy 

14:00 – 20:00          osobní volno, zájmová činnost žákyň, večeře 

20:00 – 21:00/22:00 možnost čerpání vycházky,studium, příprava pomůcek 

 na vyučování 

21:00 – 22:00  osobní hygiena 

22:00    noční klid                                

 

 

 

 
 

V Šumperku 31.8.2017      Mgr.Zuzana Gondová  

                                                        ředitelka Střední zdravotnické školy Šumperk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


