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A/ Podmínky ubytování 

 
Tento vnitřní řád vychází z § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 

108/2005 Sb. o školských výchovných zařízeních, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování a § 8 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.  

V celém areálu platí zákaz kouření. 

 

 

Ubytování na domově mládeže se poskytuje na dobu od 31. 8. 2022 do 30. 6. 2023 na základě 

písemné žádosti žáka (zák. zástupce) a nelze na něj uplatňovat právní nárok. Kritérium pro 

umístění žáka na domov mládeže je vzdálenost trvalého bydliště žáka od SOŠE, COP 

v Hluboké nad Vltavou. Žáci budou vyrozuměni nejdéle do 15. 6. 2022 o přijetí na DM. 

 
Žák může být řádně ubytován na domově mládeže v souladu s vyhláškou č.  108/2006Sb.  

po zaplacení poplatku. Výše poplatku za ubytování se řídí Vyhláškou MŠMT č.436/2010 Sb. 

Domov mládeže poskytuje ubytování na dobu jednoho školního roku s vyjímkou hlavních 

prázdnin. V průběhu školního roku odjíždějí žáci k rodičům na dny pracovního klidu a na 

dny, kdy se nevyučuje. 

Domov mládeže je uzamčen denně v době od 7, 45 do 12, 00 hodin. 

 

Poplatek za ubytování je stanoven ve školním roce 2021/2022 na 900,- Kč / měsíc, jednorázový 

poplatek za ubytování činí 50,- Kč / noc. Poplatek za ubytování v období, kdy již není žákem 

školy (den po vykonání závěrečné zkoušky) činí 250,- Kč / den.  

 

 



B/ Stravování 

Ubytovaní žáci mají zajištěnou celodenní stravu. Strava se vydává podle časového řádu jídelny. 

Žáci dbají v jídelně na řádnou úroveň stolování. Odnášení teplé stravy, nádobí a příborů  

z jídelny na domov mládeže není dovoleno. 

 

C/ Práva ubytovaných žáků 

 

Žák má právo: 

 

• podílet se na přípravě a realizaci činnosti domovní rady a stravovací komise 

• podávat návrhy a připomínky k problematice života na domově mládeže 

• hospodárně využívat zařízení domova mládeže a objekty pro žáky 

• v době osobního volna navštěvovat společenské, kulturní a sportovní akce 

• v době osobního volna chodit na vycházky mimo areál domova mládeže, pokud má splněné 

požadavky na úklid pokoje a nemá stanovena jiná omezení 

• dle osobních zájmů a dispozic a úměrně ke studijním výsledkům se zúčastňovat zájmové 

činnosti a dalších aktivit 

• používat v souladu s režimem dne vlastní radiopříjímače, notebooky, televizor s plochou 

obrazovkou, CD přehrávače, zvukové reproduktory, lednice, holicí strojky a vysoušeče 

vlasů, které jsou zpoplatněné dle Směrnice č. 18. Na začátku školního roku předloží žák 

vždy novou revizní zprávu ke každému elektrospotřebiči nebo záruční list ne starší než  

1 rok. Výjimku tvoří prodlužovací kabely a nabíječky na telefon, které podléhají revizím  

a nejsou zpoplatněné 

• přijímat v souladu s Vnitřním řádem a režimem dne na domově mládeže SOŠE, COP 

návštěvy od 13 hodin, o každé návštěvě musí být informován vychovatel. Návštěvy nejsou 

povoleny ve studijní době 

• v souladu s režimem dne využívat volný čas na domově mládeže (klubovny, internetová 

klubovna, posilovna) 

• využívat do 21,30 hodin kuchyňku 

•  uzamykat si buňky i pokoje (klíč nesmí být nikdy ponechán v zámku) 

• podepisovat sám veškeré písemnosti týkající se pobytu žáků na DM po dovršení 18 let 

 

 

 

D/ Povinnosti ubytovaných žáků 

 

 

Žák má povinnost: 

 

• dodržovat Vnitřní řád 

• dodržovat režim dne na domově mládeže 

• řídit se pokyny pracovníků domova mládeže 

 



 

• respektovat normy společenského soužití a pravidla slušného chování v domově mládeže a 

respektovat pokyny vychovatelů 

• ke všem vychovatelům a zaměstnancům školy být zdvořilý a slušný  

• zamykat pokoj při každém odchodu z něj, pokud na pokoji není spolubydlící 

• nahlašovat jakoukoli změnu např. přesun do jiného studijního oboru, změny v osobních 

údajích  

• umožnit a respektovat právo výchovných pracovníků provést kdykoli celkovou kontrolu 

pokoje a ostatních prostor buňky 

• účelně hospodařit teplou vodou, elektrickou energií a teplem 

• při nástupu na domov mládeže převzít inventář přiděleného pokoje a buňky, zjištěné závady 

na zařízení ihned hlásit vychovateli 

• při příjezdu na domov mládeže předat vychovateli dovolenku podepsanou rodičem nebo 

zákonným zástupcem (vztahuje se pro žáky do 18. let) 

• při ztrátě klíče od pokoje uhradit náklady na výrobu náhradního klíče (případně fab zámku) 

• při ukončení pobytu na domově mládeže předat vychovateli pokoj a klíč od pokoje 

• oznámit vychovateli odjezd z domova mládeže mimo odjezdový den, u žáků do 18 ti let je 

nutný písemný, e-mailový nebo telefonický souhlas rodičů 

• dodržovat předpisy požární ochrany 

• cenné věci a vyšší finanční hotovost ukládat u vychovatele 

• zaplatit poplatek za ubytování v daném termínu (do pátého dne v měsíci), v případě 

nedodržení lhůty bude dluh vymáhán právní cestou 

• jednorázový poplatek za ubytování činí 50,- Kč / noc 

• poplatek za ubytování v období, kdy již není žákem školy (den po vykonání závěrečné 

zkoušky) činí 250,- Kč / den 

• nahlásit a hradit okamžitě všechny škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti. Žáci 

zodpovídají za vybavení pokoje, který je jim přidělen, a za společné prostory na buňce. 

V případě poškození a nezjištění konkrétního viníka, hradí škodu žáci ubytovaní na pokoji 

(2 žáci rovným dílem) nebo ve společných prostorech na buňce (4 žáci rovným dílem). 

 

Povinnosti ubytovaných žáků v oblasti hygieny a ochrany zdraví 

 

• dbát na osobní hygienu, být vhodně upraven a dodržovat pořádek ve věcech na pokoji, 

buňce i ostatních prostorách domova mládeže 

• dodržovat pravidelnou výměnu lůžkovin 1x za 14 dnů. V případě, že má žák vlastní 

lůžkoviny je nutné tyto termíny dodržovat taktéž.  Na noc žák používá prostěradlo nebo 

podložku určenou výhradně ke spaní 

• před odchodem na výuku denně zastlat lůžkoviny do skříněk na lůžkoviny, upravit lůžko, 

uklidit pokoj a pokoj uzamknout 

• na domově mládeže se pohybovat pouze v domácí obuvi, obuv ukládat do určených prostor 

• neúčast na výuce ohlásit vždy vychovateli i vyučujícímu, případně třídnímu učiteli 

nejpozději ráno a opustit domov mládeže do 7,45 hodin 

• oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění, po dobu nemoci se léčit doma 



• v případě nemoci nebo nevolnosti odjet domů, případně využít lékařského ošetření ve 

zdravotnickém zařízení v Hluboké nad Vltavou nebo Českých Budějovicích  

• z důvodu onemocnění nebo jiné nepřítomnosti žáka toto ohlásit na domov mládeže 

• zůstat na domově mládeže bez nároku na vycházku. V případě, že se žák vrátí z důvodu 

nevolnosti/nemoci v dopoledních hodinách na domov mládeže, pozbývá nárok na vycházku 

a řídí se pokynů vychovatele 

• respektovat zákaz vylepování plakátů na zdech a inventáři pokojů včetně skleněné výplně 

dveří 

• při důvodném podezření, že požil omamné a psychotropní látky a jedy, podrobit se 

provedení orientačního testu na OPL (se souhlasem rodičů). V případě pozitivního výsledku 

žák uhradí výdaje potřebné na testování 

• při důvodném podezření, že požil alkohol, podrobit se dechové zkoušce 

• nechat vychovatele kdykoli nahlédnout do osobních věcí v případě podezření na 

přechovávání alkoholu, OPL, odcizené věci nebo zbraně 

• dodržovat návrat na domov mládeže ze soukromých brigád dle režimu Vnitřního řádu, tj. 

do 21,30 hodin 

• dodržovat řád posilovny, tělocvičny, venkovních sportovišť, jídelny, kluboven a kuchyňky 

na DM 

• po každém použití vlastních elektrospotřebičů je odpojit ze zásuvky elektrické sítě, včetně 

nabíječky na mobilní telefony 

• při každém odjezdu domů z domova mládeže odpojit veškeré elektrospotřebiče ze zásuvek 

elektrické sítě, uzavřít vodu, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout pokoj i buňku 

• 1x týdně provést celkový úklid pokoje (vysát podlahu, přerovnat věci, vyházet prázdné  

pet lahve a odpadky) 

 

 

 

V souvislosti s bezpečným pobytem na DM je přísně zakázáno: 

 

• přestěhovat se bez vědomí vychovatele na jiný pokoj 

• vyklánět se a pokřikovat z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty a sedat na okenních 

římsách 

• ukládat na vnější parapety jakékoliv předměty 

• nechat opuštěný neuzamčený pokoj 

• stěhovat inventář a provádět úpravy na pokojích a buňkách 

• donášet a přechovávat výbušniny, toxické látky, zbraně i atrapy zbraní, střelivo, plynové 

i mechanické obranné prostředky, spreje, pyrotechnické prostředky 

• vnášet a pít alkoholické nápoje, vnášet a užívat jakékoliv omamné a psychotropní látky 

a jedy 

• vracet se na domov mládeže v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a 

psychotropních látek a jedů 

• provádět hackerské útoky na počítačovou techniku ubytovaných žáků a útoky omezující 

činnost  WIFI 

• přechovávat zvířata 



• kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu školy; zapalovat vonné tyčinky, 

vnášet a používat vodní dýmky 

• rozšiřovat a propagovat pornografickou literaturu 

• rozšiřovat literaturu s rasistickou a extrémistickou tematikou a svým chováním 

podněcovat projevy rasismu a agresivity 

• bez vědomí vychovatele opustit domov mládeže a areál školy 

• používat vlastní nepovolené elektrické spotřebiče 

• jakýmkoli způsobem manipulovat s hasicími přístroji 

• provádět jakékoliv opravy a zásahy do instalace elektrického zařízení 

• hrát a provozovat hazardní hry 

• provozovat bojová umění 

• šikanovat jakýmkoli způsobem omezovat ostatní žáky, v případě zjištění šikany bude 

postupováno v souladu s pokyny MŠMT 

• jezdit na kole, kolečkových bruslích, motocyklu, skateboardu a navštěvovat posilovny bez 

písemného souhlasu rodičů 

• zdržovat se na domově a to v době jeho uzamčení od 7, 45 do 13, 00 hodin 

• vjíždět a parkovat v areálu školy osobními automobily 

• používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení po večerce, tj. po 22. hodině 

 

Mimo domov mládeže je zakázáno: 

• koupat se na místě, kde není přítomen plavčík, nebo pedagogický dozor 

• bruslit na rybnících a vodních tocích 

 

 

E/ Práva a povinnosti rodičů (zákonných zástupců žáka) 

 

• právo na informace o chodu domova mládeže 

• možnost informovat se na chování a studijní výsledky žáka 

• požádat písemnou, telefonickou nebo e-mailovou formou o mimořádné uvolnění 

z domova mládeže, případně prodloužení vycházky 

• ve spolupráci s vychovatelem požádat o přestěhování žáka na jiný pokoj 

• omluvit nepřítomnost syna na domově mládeže 

• podepisovat dovolenku nezletilého, podpisem rodičů na dovolence vyjádřit souhlas  

s ranními příjezdy na domov mládeže 

• písemně vyžádat souhlas o aktivitách, které nekorenspondují s vnitřním řádem 

• informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka, případně o jeho medikaci 

 

 

F/ Vztah žák - vychovatel 

• žák se může vychovateli svěřit se svými osobními problémy  

• kdykoli požádat o radu vychovatele a v rámci vychovatelových možností situaci řešit 

• při podezření na šikanu oznámit toto vychovateli  



• vychovatel je povinen v případě úrazu poskytnout první pomoc, případně volat RZS a 

provést písemný záznam o úrazu  

• vychovatel poskytuje žákovi kontakt na specializovaného pracovníka v případě nutné 

pomoci 

• žák i vychovatel by měl usilovat o dobré vztahy a řádný chod života na domově mládeže 

 

G/ Výchovná opatření pro ubytované žáky 

 

Pochvaly 

• pochvala vychovatele 

• pochvala vedoucího vychovatele 

• pochvala ředitele školy 

 

 

Kázeňská opatření 

• podmínečné vyloučení 

• časově omezené vyloučení z pobytu na domově mládeže 

• vyloučení z pobytu na domově mládeže 

 

Další kázeňská opatření 

• napomenutí vychovatele 

• důtka vedoucího vychovatele 

 

Veškerá výchovná opatření oznamuje písemně vychovatel zákonným zástupcům žáka. 

 

Znalost Vnitřního řádu domova mládeže je povinností každého žáka/ účastníka/ a je povinen se 

jím důsledně řídit. Neznalost vnitřního řádu žáky neomlouvá. 

 

Žák svým podpisem (v deníku výchovné skupiny) stvrzuje, že byl seznámen s obsahem 

Vnitřního řádu domova mládeže a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení. 

Rodiče nezletilého žáka stvrzují souhlas s obsahem řádu domova mládeže přímo na tiskopise 

Vnitřního řádu domova mládeže SOŠE, COP 

 

 

……………………………                                 …………………………………. 

jméno žáka                                                                    podpis rodičů 

 

 

…………………………... 

Datum 

 

 

Schváleno 31. 8. 2022                                                      Ing. Pavel Zasadil  

                                                                                        ředitel SOŠE, COP                                                                                                        



                                                                                   

REŽIM DNE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE 
 

Budíček: 

• ubytovaní žáci vstávají individuálně dle svého rozvrhu ve škole a dílnách (první měsíc 

budíček provádí vychovatel, v dalším období provádí vychovatel pouze kontroly ranního 

vstávání žáků) 

• provedou osobní hygienu, uklidí svůj pokoj a neruší ostatní žáky 

• během vyučování a praxe se žáci nevrací na domov mládeže  

 

Snídaně: 

  6,15 - 7,30 hod. 

Oběd: 

11,30 - 13,30 hod. 

Večeře: 

17,30 - 18,45 hod. 

Studijní klid: 

19,00 - 20,00 hod. 

Příprava na večerku: 

21,30 - 22,00 hod. 

Večerka: 

22,00 hod. 

Příprava na vyučování - studijní klid: 

• žáci jsou na svých pokojích 

• při studijním klidu musí být v domově mládeže respektována nerušená příprava na výuku 

• studium může být dle potřeby prodlouženo po domluvě s vychovatelem i po večerce, ale až 

po využití předchozích možností 

• žáci, kteří jsou již připraveni na vyučování, neruší ostatní a věnují se jiné tiché zájmové 

činnosti 

 

Vycházky: 

• 1. a 2. ročník denně do 19 hod, vyšší ročníky a žáci starší 18 let denně do 21,30 hodin 

• před odchodem z domova mládeže žáci řádně uklidí svůj pokoj 

• vycházku povoluje vychovatel po kontrole úklidu pokoje 

• žáci hlásí odchod i příchod z vycházky vychovateli osobně 

• vycházky mohou být omezeny nebo zrušeny při jejich zneužívání, při vykazování 

špatné studijní a pracovní morálky, nedodržení Vnitřního řádu nebo   při porušení 

výchovného opatření, apod. 

Příjezdy žáků na DM: 

v neděli nebo příjezdový den od 17,00 do 21,30 hodin 

 

Odjezdy žáků z DM: nejpozději do 15,00 hod. v pátek nebo odjezdový den 

 


