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Vnitřní řád domova mládeže 

Dle vyhlášky č. 436/2010 Sb. 

Předmět vymezení 

Školské výchovné ubytovací zařízení 

Údaje o zařízení 

Odpovědná osoba: Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel Vyšší odborné školy  

a střední školy Boskovice, příspěvková organi-

zace,  

Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

Zástupce:                                            Ing. Bc. Jan Třetina, vedoucí vychovatel 

Adresa: Domov mládeže při Vyšší odborné škole  a střední 

škole, Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

Telefon: 511 123 101 (ústředna), 511 123 108, 511 123 109 

Typ zařízení: Domov mládeže 

Kapacita zařízení: 129 

Využití zařízení pro jiné aktivity: V době hlavních a vedlejších prázdnin rekreace a 

sportovní soustředění. 
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Organizace domova mládeže 

Domov mládeže slouží k ubytování žáků středních škol, v případě volné kapacity 

k ubytování studentů VOŠ a k vedlejší hospodářské činnosti. Domov mládeže posky-

tuje žákům a studentům ubytování, přípravu ke studiu a aktivní využití volného času. 

Domov mládeže je výchovné ubytovací zařízení, které zajišťuje žákům denního střed-

ního studia ubytování, dále v rámci volné kapacity ubytování i žákům ostatních střed-

ních škol v Boskovicích a studentům VOŠ. Zajišťuje výchovnou péči, ubytování a stra-

vování. Zabezpečuje nerušenou docházku do výuky, vhodné podmínky ke studiu i 

odpočinku. 

Umístění žáků v domově mládeže 

Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok.  

Termín pro podání přihlášky do domova mládeže se stanovuje vždy do 31.5. daného 

školního roku. 

Nemohou-li být pro nedostatek kapacity pro ubytování přijati všichni žáci, umísťují se 

v tomto pořadí: 

• žáci vychovávaní v dětských domovech, 

• žáci ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí 

• dojíždějící žáci podle vzdálenosti od místa trvalého bydliště a doby potřebné 

k dojíždění, 

• žáci a studenti se zdravotními problémy a zdravotním omezením.  

Přihlášku do domova mládeže podávají žáci /za nezletilé/ zákonní zástupci na přede-

psaném formuláři řediteli domova mládeže při přijímacím řízení ke vstupu. V pozděj-

ším termínu mohou podávat přihlášky do domova mládeže žáci, kteří byli přijati do-

datečně a ti mohou být umístěni v případě volné kapacity. 

Termín pro podání přihlášky do domova mládeže stanoví ředitel domova a informuje 

o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka nebo stu-

denta. 

Ředitel domova písemně vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezleti-

lého žáka nebo studenta o umístění nebo neumístění do domova. 
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Ukončení pobytu na domově mládeže během školního 

roku 

1. Požádá-li o ukončení pobytu v domově mládeže písemně zletilý žák nebo stu-

dent nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. 

2. Nezaplatí-li příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním. 

3. V případě přerušení studia nebo vyloučení ze studia. 

Ubytování a stravování žáků a studentů 

Stravování 

1. Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže mají možnost celodenního stra-

vování v areálu Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice, příspěvková or-

ganizace,  Hybešova 53. Stravné se platí bezhotovostním platebním stykem na 

účet školy a to vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.  

2. Stravování pro ubytované žáky a studenty zajišťuje Vyšší odborná škola a 

střední škola Boskovice, příspěvková organizace,  Hybešova 53 ve vlastní jí-

delně, rozsah služeb: snídaně – oběd – večeře. 

3. Žáci a studenti, kteří se stravují ve školní jídelně, jsou povinni se řídit stanove-

ným řádem pro školní jídelnu. V otázkách stravování se žáci a studenti obracejí 

na vedoucí stravování. Karty s čipy, popř. ISIC jsou nepřenosné, studenti si vy-

zvednou stravu osobně. 

 

Ubytování 

1. Ubytování v domově mládeže je poskytováno na základě závazné přihlášky žá-

kům a studentům po dobu jednoho roku. 

2. V průběhu školního roku odjíždějí žáci a studenti k rodičům na dny pracovního 

klidu a volna a státní svátky či prázdniny. Během týdne smí nezletilý žák odjet 

domů jen tehdy, předloží-li před odjezdem vychovateli skupiny či jeho zástupci 

písemnou žádost zákonného zástupce, zletilý žák a student musí uvést důvod 

nepřítomnosti a bude uvolněn pouze ze závažných důvodů. 

3. Úhrada za ubytování žáků a studentů domova mládeže v pokojích I. kategorie 

činí 1 500 Kč na osobu a měsíc, ubytování v pokojích II. kategorie činí 1000 Kč 

na osobu a měsíc. 
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4. Domov mládeže poskytuje žákům středních škol a studentům vyšší odborné 

školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost a zajišťuje ubytování po dobu 

trvání výuky a odborného výcviku po celý školní rok. 

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po 

všechny dny v kalendářním měsíci (z důvodu nemoci, z rodinných důvodů, z 

důvodu lékařského vyšetření v místě bydliště, z důvodu praxe apod.). 

Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace 

vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v do-

mově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. Podmínkou však je, že žák či 

student danou skutečnost nepřítomnosti ohlásí dopředu na dané období, kdy 

nebude ubytování potřebovat a vyklidí předem pokoj a odstěhuje všechny 

osobní věci. Snížená výše úhrady bude žákovi či studentovi vypočtena dle ak-

tuální kalkulace na daný školní rok. 

Studenti či zákonní zástupci žáků jsou povinni tuto částku uhradit bezhotovostně na 

účet naší školy do 20. v měsíci na měsíc následující. Výše úplaty se nemění, i když žák 

či student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci a odespí jen jednu noc 

v měsíci. V případě náhodného ubytování žáků či studentů naší školy například na 

praxi – je pro tento školní rok stanovena částka 500 Kč na týdenní ubytování. Provoz 

domova mládeže je od neděle, a to od 19:00 hodin do pátku do 15:30 hodin. Vyžaduje-

li to provoz školy či jiné důležité akce, je v domově mládeže provoz zajištěn i přes 

víkend. Režim dne je upraven pro tyto dny dle plánu uvedených akcí, a to individu-

álně s přihlédnutím na charakter akce. 

Žáci mohou požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prá-

dla (1× za 14 dní) dle potřeby je možnost výměny i dříve, prádlo se pere ve smluvním 

zařízení. Způsob nakládání s prádlem: Ložní prádlo je uskladněno ve zvláštní míst-

nosti – objekt F2, odkud se na DM přiváží. Při výměně prádla je žákům vydáno za 

použité prádlo čisté a použité prádlo je v obalech skladováno ve vyčleněném zvlášt-

ním prostoru. 
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Práva a povinnosti ubytovaných žáků, studentů a zá-

konných zástupců nezletilých žáků 

Práva a povinnosti jsou dána provozním řádem domova mládeže, který je součástí 

provozního řádu školy. 

 

Ubytovaní žáci a studenti mají právo: 

• podílet se aktivně na životě v domově mládeže, 

• zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporu-

čených domovem mládeže, 

• odjíždět na dny pracovního volna a klidu k rodičům, 

• požádat příslušného vychovatele o udělení vycházky, 

• vyžadovat klid na podlaží v době studijního klidu a po večerce, 

• požadovat ošetření vychovatelem v případě poranění na domově mládeže, 

• podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v domově mládeže pro-

střednictvím školního parlamentu, 

• žáci a studenti mohou přivést rodiče k prohlédnutí domova mládeže, avšak 

pouze v doprovodu výchovného pracovníka, 

• mimořádné vycházky, návštěvy kulturních akcí a dalších aktivit mimo domov 

mládeže s povolením pedagogického pracovníka (vychovatele), 

• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělá-

vání. 

• v případě neočekávané celorepublikové pandemie je žák či student za zvýše-

ných zdravotních opatření   povinen vyklidit pokoj, odevzdat klíč od pokoje a 

botníku a řádně dodržovat rozhodnutí a doporučení ředitele školy, který infor-

mace ubytovaným žákům a studentům v období pandemie poskytne na úvod-

ním panelu  webových stránek školy a prostřednictvím vedoucího vychovatele 

domova mládeže. 
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Ubytovaný žák a student je povinen: 

• dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny vý-

chovných pracovníků, vědomě neubližovat svým spolubydlícím, svědomitě se 

připravovat na výuku či odborný výcvik, usilovat o rozvoj své osobnosti sebe-

vzděláváním, 

• používat jen elektrické spotřebiče, které jsou majetkem školy a je možné si je 

zapůjčit v kanceláři vychovatelů /vysoušeče vlasů, žehlička elektrická prodlu-

žovací šňůra atd./. V případě, že chce žák či student používat vlastní notebook, 

PC, vysoušeč vlasů, el. holící strojek, žehličku na vlasy atd., je povinen si nechat 

tento el. přístroj či spotřebič zkontrolovat školníkem školy, který je k této čin-

nosti školou pověřen nebo pokud je el. spotřebič či přístroj nový, prokáže se u 

školníka záručním listem a ten vydá příslušné povolení k používání na domově 

mládeže. 

• udržovat čistotu a pořádek, 

• dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví i spolubydlících a protipo-

žární předpisy, 

• hlásit okamžitě vychovateli závady zjištěné ve vnitřním zařízení budovy, 

• hlásit okamžitě vstup cizí osoby do prostorů domova mládeže, 

• na vyzvání ředitele školy nebo vedoucího vychovatele se osobně zúčastnit pro-

jednání závažných otázek týkajících se svého chování a dodržování stanove-

ných předpisů na domově mládeže. 

Ubytovaným žákům a studentům je zakázáno: 

• užívat alkoholické nápoje a alkoholické nápoje do školy a domova mládeže při-

nášet, současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do 

školy a domova mládeže vstupovat pod jejich vlivem,  

• kouřit a tabákové výrobky do školy a domova mládeže přinášet,  

• užívat návykové látky a návykové látky do školy a domova mládeže přinášet, 

současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy 

a domova mládeže vstupovat pod jejich vlivem,  

• útočit na důstojnost jiného člověka, ať už slovními útoky, fyzickým násilím 

nebo hrozbou násilí,  

• prostřednictvím moderních komunikačních technologií úmyslně urážet, vyhro-

žovat, zesměšňovat nebo obtěžovat jiné osoby formou e-mailů, chatovacích 

aplikací (ICQ, Skype), sociálních sítí (Facebook, Twitter), videí umístěných na 
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internetových portálech nebo prostřednictvím mobilního telefonu (sms, telefo-

náty),  

• chování vyjadřující nepřátelství vůči lidem s menšinovou sexuální orientací,  

• verbální a fyzické napadání ostatních kvůli jejich politickému či náboženskému 

přesvědčení nebo rasovému, národnostnímu, etnickému či třídnímu původu,  

• ničení majetku nebo jeho poškozování, což platí i pro majetek ostatních žáků,  

• takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho, a to za účelem 

si ji ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom 

byl informován,  

• veškeré projevy násilí: rvačky, používání zbraní, vydírání, loupeže, útoky na 

učitele, vychovatele, žáky, studenty a ostatní zaměstnance školy, skupinová ag-

rese. 

• přechovávání střelných zbraní, nebezpečných předmětů, chemikálií a výbuš-

nin, 

V případě zjištění některých výše uvedených skutečností může být žák či stu-

dent vyloučen z domova mládeže. 

          Dále je ubytovaným žákům a studentům zakázáno: 

• zasahování do instalace jakéhokoliv druhu,  

• používání elektrických spotřebičů mimo těch, které jsou uvedeny v provozním 

řádu domova mládeže, který je součástí provozního či organizačního řádu 

školy. 

• přemísťování inventáře domova mládeže, 

• přechovávání cenných předmětů a částek peněz převyšujících hodnotu 200 Kč, 

• zůstat na domově mládeže mimo stanovenou provozní dobu bez dozoru vy-

chovatele. 

Zákonní zástupci ubytovaných nezletilých žáků mají právo: 

• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, a průběhu chování v ubyto-

vacím zařízení domova mládeže 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

výchovně-vzdělávacího procesu, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována 

pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělá-

vání, 
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• být seznámeni se všemi předpisy, které se týkají pobytu nezletilých žáků a čin-

nosti na domově mládeže. 

• na informace v případě náhlé změny zdravotního stavu, kdy vychovatel či bez-

pečnostní pracovník je povinen žákovi či studentovi zajistit okamžitou zdra-

votni pomoc do 8.00 hodin ráno a popř. zajistit dohled nad nemocným žákem 

či studentem, ubytovaným na domově mládeže do příchodu zákonného zá-

stupce, který si své dítě odveze domů. Tato činnost se týká doby od příchodu 

žáka či studenta na domov mládeže po vyučování či odborné praxi až do 8.00 

hodin ráno, kdy bezpečnostnímu pracovníkovi či vychovateli končí pracovní 

doba. Od 8.00 hodin tuto povinnost a zajištění potřebné zdravotní péče přebírá 

škola /tedy třídní učitel, popřípadě jeho zástupce/. Třídní učitel nemá oprávnění 

žáka  či studenta poslat v případě nevolnosti na domov mládeže, jelikož pra-

covní doba vychovatelů začíná od 11.30 hodin a do té doby nemá  o žáka či 

studenta v případě náhlé nevolnosti na domově mládeže kdo pečovat. 

 

Zákonní zástupci ubytovaných nezletilých žáků mají povinnost: 

• zajistit, aby žák docházel řádně do školy a na domov mládeže, 

• na vyzvání ředitele školy nebo vedoucího vychovatele se osobně zúčastnit pro-

jednání závažných otázek týkajících se chování žáka na domově mládeže, 

• informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtí-

žích žáka nebo jiných závažných skutečnostech (např. těhotenství, viz Směrnice 

č. 25), které by mohly mít vliv na průběh ubytování, 

• oznamovat domovu mládeže změny údajů vedených v matrice (příjmení, byd-

liště, zdravotního stavu, zákonného zástupce, telefonu, mailu, speciálních vý-

chovných a vzdělávacích potřeb), 

• úzce spolupracovat s domovem mládeže při řešení rizikového chování, projevu 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
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Žákovská samospráva  

Žáci a studenti mají možnost vznést své připomínky a návrhy prostřednictvím svých 

zástupců ve školním parlamentu. Školní parlament tvoří žáci nebo studenti z každé 

studijní a výchovné skupiny, vedoucí vychovatelka, pedagogové a zástupci vedení 

školy. Školní parlament se schází pravidelně a projednává aktuální problémy a připo-

mínky nejen domova mládeže, ale i školy a školního stravování. 

Inventář domova mládeže 

Zařízení domova mládeže nesmí být poškozováno a přenášeno do jiných místností. 

Způsobí-li žák či student jakoukoliv škodu, je povinen ji uhradit. 

Hygienická a zdravotnická pravidla 

• pitný režim je zajištěn v rámci školního stravování 3× denně, na domově mlá-

deže mají žáci možnost využívat kuchyňky k přípravě teplých i studených ná-

pojů, ve škole jsou nainstalovány nápojové automaty na výdej teplých i stude-

ných nápojů (káva, čokoláda, čaj, Coca-Cola, Sprite, Fanta, minerální voda 

apod.). Nápojové automaty jsou pravidelně kontrolovány a doplňovány čers-

tvým zbožím. K dispozici žákům a studentům je také kantýna školy, 

• žák či student zachovává čistotu a pořádek ve všech prostorách domova mlá-

deže a okolí, 

• denně si uklízí pokoje, které noční služba ráno ohodnotí, 

• po příchodu na domov mládeže se žáci a studenti přezouvají, 

• nemůže-li žák nebo student ze zdravotních důvodů odejít do školy, oznámí to 

vychovatelce, skupiny či noční službě a ti rozhodnou a dalším postupu, 

• žáci a studenti jsou povinni hlásit vychovateli každé onemocnění, 

• při převzetí žáka nebo studenta do nemocnice podá vychovatel okamžitě 

zprávu rodičům, 

• žáci dbají o dobrou pověst domova mládeže. Řídí se pokyny výchovných pra-

covníků, 

• plní pečlivě zadané úkoly (nevyjadřují se hrubě a nekulturně, chodí vhodně ob-

lečeni). 
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Pochvaly a výchovná opatření 

Pochvaly 

Za vzorné chování a plnění povinností na domově mládeže a za významný projev ak-

tivity může být žákům a studentům udělena pochvala: 

 

• pochvala třídního učitele, 

• pochvala ředitele školy.  

Výchovná opatření: 

Proviní-li se žák nebo student proti vnitřnímu řádu domova mládeže, mohou mu být 

podle závažnosti provinění uložena tato výchovná opatření: 

• napomenutí třídního učitele, 

• důtka třídního učitele, 

• důtka ředitele školy,  

• podmíněné vyloučení z domova mládeže, 

• vyloučení z domova mládeže. 

Pokud se žák nebo student dopustí trestného činu, šikany či jiné rizikové závažné čin-

nosti a je-li mu v této souvislosti pozastavena školní docházka, nesmí být ubytován 

v domově mládeže až do doby vyšetření případu nebo soudního rozhodnutí. 

Výchovná opatření k posílení kázně se oznamují písemně rodičům žáka nebo stu-

denta, který je mladší 18 let. 

  



11 

Režim dne 

06:00    budíček žáků na odborný výcvik nebo praxi 

06:30    budíček žáků a studentů na vyučování 

07:00-07:30  osobní hygiena, úklid pokojů, snídaně, odchod do vyučování 

07.30-08:00  bodování pokojů, uzamčení domova mládeže 

11:30-12.30  bodování pokojů, příprava metodického vedení zájmové činnosti 

na daný den, otevření domova mládeže 

11:35-13.45  výdejní doba obědů 

14.00-15.30              osobní volno žáků 

15:30-17:30  studijní klid 

17:30-18:00  večeře 

18:00-19:30  volnočasové aktivity pod dohledem vychovatele na domově mlá-

deže 

19:30-21:00  zájmová činnost na DM, případné studium, večerní vycházky pro 

žáky 1. a 2. ročníků střední školy a učebního oboru. 

19.30-21.15              zájmová činnost na DM, případné studium, večerní vycházky pro 

                                 žáky 3. a 4. ročníků a pro studenty VOŠ. 

21:00-21:45  večerní hygiena, příprava na večerku 

22:00    večerka 

22:00-06:00  noční klid 

Změny denního režimu: 

Čtvrtek 

15:00– 16:00  týdenní úklid na pokojích /dle příchodu žáků z vyučování/ 

Pátek: 

11:30– 15:30  příchod žáků z vyučování, odjezd k rodičům, domov mládeže se 

uzamyká v 15:30 hodin. 

Neděle: 

19:00– 21:30  příjezdy žáků na DM, příprava na vyučování, osobní volno, 

21:00– 22:00  osobní hygiena, příprava na večerku 

22:00    večerka 
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Volnočasové aktivity v režimu dne: 

14:00–15:30  Práce na počítačích – knihovna v objektu školy, 

stolní tenis na DM, 

sledování televize, notebooku, DVD, 

individuální činnost na pokojích, odpočinek. 

Individuální program při pobytu v zařízení: 

Dle zájmu žáků využívání možností DM (stolní tenis, studentská knihovna, televize, 

video, DVD, počítače, stolní hry). 

Zařazení v režimu dne: 

14:00–15:30  stolní tenis na DM, 

stolní hry na DM, 

televize, video, DVD, 

studentská knihovna, 

provádění hygieny apod. 

Pobyt mimo domov mládeže 

Pobyt mimo domov mládeže je možný v osobním volnu žáků denně do 15:30 hodin. 

V zimním období je možnost využívání zimního stadionu Boskovice k bruslení, v let-

ním období možnost návštěvy veřejného koupaliště v Červené zahradě, večerní vy-

cházky – starší ročníky dle individuálního rozhodnutí vychovatele skupiny. 

Návštěvy kulturních akcí, možnost návštěvy městské knihovny s čítárnou a interne-

tem, dle zájmů studentů, nabídky KZMB (kino Panorama, koncerty, výstavy, před-

nášky, muzea, kurzy tance a společenské výchovy apod.). 

Pobyt mimo domov mládeže je také možný při organizovaných aktivitách školy a do-

mova mládeže, a to i v době výuky. Tento pobyt je vždy za přítomnosti výchovného 

pracovníka, který dohlíží na žáky při reprezentaci školy a domova mládeže. Jedná se 

například o předvánoční vystoupení v Boskovicích a blízkém okolí. 
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Organizovaný program: 

• denně dle rozvrhu činnosti sportovních kroužků: posilování, plavání, florbal, 

sálová kopaná, kopaná, volejbal, nohejbal, tenis, lední hokej. 

• v této době je využíváno školního hřiště, tělocvičny, posilovny. 

Individuální program při pobytu v zařízení: 

Dle zájmu žáků využívání možností DM (stolní tenis, studentská knihovna, televize, 

video, DVD, počítače, stolní hry). 

Odpočinek: 

• možnost individuální volby odpočinku  

• doba vymezená ke spánku od 22:00 – 6:00/6:30 hodin 

Podmínky pohybové výchovy 

• Školní tělocvična a hřiště, bazén a posilovna města Boskovice 

• Tělovýchovné aktivity, sportovní využití: 

• Pravidelná činnost sportovních kroužků dle rozvrhu: 

- stolní tenis, florbal, sálová kopaná, volejbal, nohejbal 

- plavání, tenis 

- posilování 

- v zimním období bruslení, lední hokej 

- v rámci návštěvy městských lázní – bazén, sauna 

 

 

V Boskovicích 1. září 2022 

 

 

 

Ing. Mgr. Pavel Vlach                                              Ing. Bc. Jan Třetina 

ředitel školy                                                                        vedoucí vychovatel 
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