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Adresa domova mládeže :                 Domov mládeže a Školní jídelna 
                                                              U Hvízdala   4 
                                                   370 11   České Budějovice                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
Telefonické spojení : 
 
    Ústředna:                    385 521 241 
 385 521 260 
 724 785 019 
    E-mail:                                reditel@dm-hvizdal.cz 
    Internet: www.dm-hvizdal.cz  
 Ředitel: 385 521 261                      přes ústř. kl. 12            
    Ved. vychovatelka:    11 
 Hospodářka: 385 521 262                       14 
 Účetní:    13 
 Vedoucí jídelny:    37 
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I. 
Základní ustanovení 

 
Domovy mládeže jsou státní, nepolitická a společensky prospěšná zařízení, která 

vytvářejí sociální zázemí a svým výchovně vzdělávacím posláním posilují strukturu středního 
vzdělání. 

Tento vnitřní řád vychází z § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích 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; vše v platných 
zněních a je vypracován v souladu se ŠVP. 
 

 

II. 
Umisťování a propouštění žáků a studentů 

 

A) Domovy mládeže jsou určeny žákům a studentům, kteří nemohou denně dojíždět do 
školy.   
Právní nárok na umístění v domově mládeže žák ani student nemá. 
Ředitel domova mládeže umisťuje podle kapacity žáky a studenty do domova 
v souladu s vyhláškou č. 108/2006 Sb.,v platném znění. 
Přihlášku do domova mládeže  podávají zákonní zástupci žáka, zletilí žáci nebo     
studenti řediteli  domova nejpozději do 31. května. 

 

B) O umístění nebo neumístění žáka či studenta rozhodne ředitel domova a  písemně ho 
vyrozumí zpravidla do 15. června. Umístění do domova platí pro bezprostředně 
následující školní rok a je ukončeno závěrem školního roku. 

 

     C) Během roku ukončí ředitel DM žákovi nebo studentovi pobyt v domově z těchto 
důvodů: 

1) požádá-li o ukončení pobytu v domově písemně zákonný zástupce žáka nebo  
zletilý žák či student 

2) neplatí-li žák nebo student příspěvek na úhradu spojenou s ubytováním a 
stravováním po dobu dvou měsíců, 

3) přestal-li žák či student navštěvovat střední školu. Žáci a studenti posledních 
ročníků přestávají být ubytovanými žáky a studenty v následující den po 
vykonání maturitní či jiné zkoušky (ztrácejí právo na ubytování v domově 
mládeže), 

4) bylo-li žáku či studentu povoleno přerušení studia, 
5) bylo-li žáku či studentu ukončeno ubytování v domově pro závažné porušení 

vnitřního řádu. 
 
 
 
 
 

III. 
Ubytování a stravování žáků a studentů 

 

1) Ubytování v domově mládeže se poskytuje žákům a studentům na dobu jednoho 
školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. V průběhu školního  roku odjíždějí žáci a 
studenti k rodičům na dny pracovního  klidu a na dny, ve kterých  se  nevyučuje. V tyto 
odjezdové dny se domov mládeže uzavírá v 15 hodin.V případě dlouhodobějšího 
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onemocnění žáka nebo studenta odjíždějí tito s vědomím vychovatele po domluvě se 
zákonným zástupcem domů. 

 
2) Žáci a studenti  ubytovaní  v domově  mládeže  se v něm  stravují. Vzhledem ke     

vzdálenosti domova mládeže od středních  škol  zpravidla zajišťuje polední stravování  
škola, do níž  žák či student chodí.  

 
3) Příspěvek  na  ubytování  a  stravování v DM  se hradí inkasem z účtu měsíčně předem 

(výjimku v odůvodněných případech může povolit ředitel DM a ŠJ) v souladu 
s vyhláškou č. 108/2005 Sb. V případě nepotvrzené platby  nebude  zajištěno 
stravování. Opakované nedodržení platebního termínu může být důvodem k ukončení 
pobytu v DM. Úhrada  prostřednictvím platebního příkazu musí být zásadně prováděna 
na jméno ubytovaného žáka - studenta. 

 
4) Výdej  stravy je prováděn pomocí  kreditních karet. Kreditní  kartu si vyzvedne žák - 

student  v den  nástupu  do domova  mládeže  u účetní pro stravování. 
 

5) Žáci a studenti  jsou  povinni v případě  nemoci  nebo jiné nepřítomnosti stravu odhlásit  
přímo, telefonicky  u účetní  pro  stravování nebo pomocí internetu (www.strava.cz). Po  
odhlášení  jim bude přeplatek odečten  z platby v následujících měsících (přeplatek 
bude odečten u odhlášené stravy 24 hodin předem).   

 
IV. 

Výchovná opatření 
 

Výchovnými opatřeními jsou:  
  - kázeňská opatření. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka či studenta z domova mládeže a 
vyloučení z domova mládeže. 
 

 
V. 

Povinnosti a práva ubytovaných žáků a studentů 
 
A)  Ubytovaný žák a student je povinen : 
 
 1) Dodržovat  ustanovení  vnitřního  řádu  domova  mládeže  a  řídit  se  pokyny   pracovníků    
     domova. Ke všem zaměstnancům domova  být zdvořilý a slušný, oslovovat  je pane, paní.    
     U výchovných pracovníků připojuje funkci (např. paní vychovatelko), u ostatních pracovní- 
     ků jejich funkci nebo příjmení (např. paní vrátná). 
 
 2) Zachovávat   pravidla   společenského  soužití, dbát  o dobrou  pověst  domova  mládeže,     

svým jednáním a chováním přispívat k celkovému estetickému vzhledu domova mládeže a 
jeho okolí, respektovat práva spolubydlících. Svědomitě se připravovat na vyučování. 
Úkoly,  kterými je vychovatelem pověřen  plnit svědomitě,  odpovědně a včas. 

 

3) Po vstupu do domova mládeže bez vyzvání předložit na vrátnici průkaz žáka (studenta)     
ubytovaného na domově (s fotografií). 

 
 
4) Při  odchodu  z domova mládeže (vycházky, tréninky apod.) si  vyžádat  svolení, které mu 

udělí vychovatel skupiny nebo hlavní služba vychovatele. Stanovenou dobu návratu je 
povinen dodržet. 
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5) Při návratu na domov mládeže od rodičů odevzdá průkazku vycházek a odjezdů   
potvrzenou  rodiči. Příjezdy musí být stanoveny tak, aby příchod do domova byl  
nejpozději  do 22.00  hod. V ojedinělých a zdůvodněných případech může ředitel  domova  
povolit  výjimku. V případech, kdy žák odjíždí v průběhu týdne, předloží písemné (ve 
výjimečných případech telefonické) svolení  rodičů (netýká se studentů VOŠ). 

 

 6) Žáci a studenti jsou povinni ohlásit příslušnému vychovateli svoji nepřítomnost v  DM. 
 
 7) Dodržovat   pravidla   bezpečnosti  a ochrany  vlastního   zdraví i spolubydlících a protipo-   
     žární předpisy (mj. nezamykat se na pokojích, zajistit revize vlastních elektrospotřebičů).                                
 
 8) Plnit základní zdravotní požadavky : 
 - dodržovat osobní hygienu, věnovat péči osobní úpravě (toaletní potřeby vlastní), 

- provádět  úklid, upravovat  lůžko, ložní  prádlo  po vyvětrání  složit do úložného prostoru       
  válendy 
- udržovat svůj  pokoj v náležitém  pořádku a čistotě. Šaty a prádlo si při odchodu ukládat   
  do skříně, boty  na vyhrazené místo. Jednou týdně (zpravidla ve čtvrtek) provádět podle   
  pokynů  vychovatele celkový úklid, na kterém  se podílejí všichni žáci a studenti. 
- zachovávat pořádek a čistotu ve všech prostorách  domova a jeho okolí. Odpadky uklá-  
  dat do odpadkových  košů  umístěných  v předsíňkách a podle  potřeby je vynášet. Udr-  
  žovat  v pečlivém  pořádku  a čistotě  všechny  společenské místnosti, sociální zařízení,  
  chodby a ostatní prostory. 
- hlásit  každé onemocnění  nebo  úraz vychovateli v hlavní službě a řídit se přesně jeho  
  pokyny. Nemocní  žáci  jsou  zapsáni do denního hlášení a odesláni k lékaři. 
- nemocní žáci  odjíždějí podle  pokynu  lékaře a vychovatele k rodičům.    
- při   stravování   používat  vlastních  příborů,  které je  nutno udržovat  v hygienicky    

nezávadném stavu. 
      - vlastní potraviny se ukládají do lednic na vychovatelnách a vždy před odjezdem z DM je 

nutno zbývající   potraviny odstranit. 
 
 9) Hlásit svému vychovateli okamžitě závady na vnitřním zařízení a na inventáři DM. 

Úmyslně  nebo  z nedbalosti  poškozený  inventář nebo zařízení je žák (student) povinen      
nahradit.  

 
10) Při odchodu z pokoje zavřít okna a dveře balkonu, zhasnout světla, zamknout a tím  

zamezit možnosti  vniknutí cizí osoby a případnému zcizení osobních věcí. Obdobně 
zabezpečit i vestavěné skříně v předsíňce.  

      
11) Nejdéle  do 21.00 hod. odevzdávat  klíče  od společenských  místností,  místností zájmo- 
      vé  činnosti a výukových místností. Případné  výjimky  může  povolit  hlavní služba   

vychovatele. 
 
 
 
B) Ubytovaný žák (student) má právo : 
 
 1) Používat přidělený pokoj s příslušenstvím. Po dohodě s vychovatelem mít na určených 

místech pokoje vlastní výzdobu.  
 
 2) Využívat  podle  pokynů  vychovatele  zařízení  domova mládeže, určeného pro výchovně   
     vzdělávací činnost žáků. 
 
 3) Podílet  se na  organizování  výchovné,  kulturní,  společenské a sportovní činnosti. 
 
 4) Aktivně se podílet na životě v domově mládeže. 
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 5) Zúčastňovat  se  zájmové  činnosti  a  výchovných  akcí  pořádaných nebo doporučených      
     domovem  podle  zájmů a schopností. Zájmovou  činnost  však  nelze  vykonávat na úkor  
     řádné  přípravy do školy, ve studijní době a v době určené pro spánek. 
 
 6) Požadovat  základní vybavení  přiděleného  pokoje a pravidelnou  výměnu  ložního prádla   
     vždy  po 14  dnech jeho užívání, dále  vždy  po  změně  obsazení  lůžka  nebo  při výskytu  
     nemoci. 
 
 7) Používat hospodárně teplou vodu. 
 
 8) Podávat  návrhy a připomínky  ke všem  otázkám  života v domově prostřednictvím svého 
     vychovatele nebo  schránky dotazů a připomínek. 
 
 9) Používat se souhlasem vychovatele a spolubydlících na svou zodpovědnost vlastní  

síťové elektrospotřebiče. Používání soukromých elektrospotřebičů v objektu DM je však 
vyhodnoceno jako riziko s možností vzniku úrazu el. proudem nebo požáru. Z tohoto 
důvodu nesmí být v objektu DM používány soukromé elektrospotřebiče bez platné revize. 
Revizi od oprávněné osoby podle platné technické normy (nutné je „kulaté razítko“) 
k těmto elektrospotřebičům zajistí jejich vlastník a předloží ji vychovateli. V případě 
potřeby se domov mládeže začátkem školního roku pokusí zorganizovat návštěvu 
revizního technika k provedení hromadné kontroly elektrospotřebičů (z bezpečnostních 
důvodů nebude vyžadována revizní zpráva k nabíječce telefonu). 

 
10) Televizní pořady mohou žáci sledovat do doby přípravy k večerce. Výjimky lze učinit 

pouze se souhlasem vychovatele. 
 
11) Samostatné omluvy plnoletých žáků (studentů) jsou možné po předchozím písemném 

souhlasu jejich zákonných zástupců a následném telefonickém ověření. 
 
C) Ubytovaným žákům a studentům není dovoleno : 
 
1) Kouření  ve všech  prostorách  domova, včetně  hlavního vchodu, balkonů a před tělocvič- 
    nou – zákon č. 379/2005 Sb. a veškerá manipulace s otevřeným ohněm. 

 
 2) Pití a přechovávání alkoholických nápojů, přinášení na DM, distribuce a zneužívání   
návykových  látek, vstupování do prostor DM pod jejich vlivem. 
 
 3) Diskriminovat spolubydlící z důvodu rozdílu pohlaví, rasy nebo barvy pleti nebo z jiného 

důvodu. Jakoukoli formu násilí či šikany páchanou na něm nebo na spolubydlících je žák 
(student) povinen ohlásit vychovateli nebo řediteli domova mládeže. K oznámení lze 
využít schránky dotazů a připomínek. 

 
 4) Vyklánění  se  a pokřikování  z oken, balkonů, krmení  ptactva a vyhazování  zbytků   jídla 
a jakýchkoliv  předmětů. Úmyslné lezení po balkonech může být důvodem k ukončení 
ubytování. 
 
 5) Používání  vlastních  síťových  elektrických  vařičů, ledniček, varných konvic a topných 

spirál a podobných  elektrospotřebičů.  
   

 6) Donášení a  přechovávání  všech  typů  střelných  zbraní  a  nábojů, chemikálií, výbušnin 
a  provádění jakýchkoliv chemických pokusů a přechovávání živých zvířat. 

 
 7) Parkování motorových vozidel na pozemcích domova mládeže.   
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 8) Hrubé vyjadřování nebo používání různých nadávek. 
 
 9) Do 18ti let  navštěvovat  podniky, kde  podávají  alkoholické  nápoje. Navštěvovat jakékoli  
     další nevhodné podniky nebo přímo označené za „mládeži nepřístupné“. 

 
10) Vzájemné návštěvy chlapců a dívek  na pokojích   
 
11) Žehlení prádla na pokojích. Toto je dovoleno jen ve vyhrazených místnostech k tomuto  

účelu určených.   
 
12) Telefonické  hovory  nebudou  přepojovány  na jednotlivá poschodí v době od 21,30 do 

6,00 hod. 
 
 13) Svévolné   přemisťování   inventáře   domova  jak  na  pokojích,  tak  ve  společenských         
       místnostech (např. válendy jsou z hygienických důvodů umístěny odděleně). 
 
 14) Přechovávání  cenných  předmětů  (s výjimkou např. radiopřijímačů, počítačů  a  
mobilních  telefonů).   
 
15) Narušovat noční  klid, např. hlasitým hovorem, poslechem radiopřijímače, hrou na hudeb- 
      ní nástroje, neoprávněným opuštěním svého pokoje apod. 
 
 

VI. 
Organizace dne v domově mládeže 

 
    
 Všichni  členové kolektivu domova mládeže jsou povinni dodržovat tento režim dne, který 
je základem dobrého soužití a poskytuje podmínky k naplnění zájmů všech ubytovaných v 
domově mládeže. 
 
   6.00 -   7.30   .    .    .   . hlášení nemocných, hlášení závad hlavní službě  vychovatele, 

osobní hygiena, úklid, snídaně, odhlašování  stravy, odchod do 
školy                                             

   8.00 - 11.45      .     .     .    .  kontrola pokojů denní službou vychovatele 
             17.00      .     .     .    .  příchod žáků a studentů na DM a kontrola jejich přítomnosti       
17.00 - 17.30      .     .     .    .  osobní volno, příprava na vyučování 
 17.30 - 19.00      .     .     .    .  večeře, osobní volno 
 
                   
 19.00 – 21.30     .     .    .    .  studijní klid, osobní volno, zájmové činnosti 
 21.30 – 22.00     .     .    .    .  osobní hygiena a příprava k večerce 
 22.00 -   6.00     .     .     .    .  večerka, noční klid 
 
Poznámka : 
 
1) vycházky   - žáci a studenti mohou mít vycházky nejpozději do 21.30 hod. 

  - pozdější příchod z vycházky (zcela výjimečně) musí být předem     
odsouhlasen příslušným vychovatelem a vedením DM. 

 
- při špatné  pracovní  morálce  ve škole, při zneužívání  vycházek, pozdním   
  příchodu z vycházky, nedodržování  vnitřního řádu a režimu dne domova  
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                            mládeže mohou být vycházky příslušným žákům a studentům omezeny     
nebo odňaty 

-  ostatní žáci, kteří nemají  povoleny vycházky, musí být přítomni v domově    
mládeže do 17.00 hod. 

                         - žáci a studenti, vracející se z vycházky po večerce, musí zachovávat  noční 
klid  a nesmí rušit spolubydlící. 

                    - v neděli se vycházky neudělují 
 
2) k  zajištění  nočního  klidu  budou  noční  službou  vychovatele  uzavřena  půlpatra ve 

22.00 hod. 
 
3) Návštěvy žáků – žáci  mohou  přijímat  své návštěvy pouze  v hale DM  nejdéle  do 19.00 

hod., po 19. hodině pouze ve výjimečných případech se souhlasem vychovatele. Vstup  
do ubytovacích  prostor  domova  je všem  návštěvám zakázán. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

  Znalost vnitřního řádu domova mládeže je povinností každého žáka a studenta, kteří jsou 
povinni  se  jím  důsledně  řídit.  Neznalost  vnitřního  řádu  v žádném  případě žáky a 
studenty  n e o m l o u v á.   
 Vnitřní řád je vyvěšen na veřejně přístupném místě a je k dispozici na internetových 
stránkách domova mládeže: www.dm-hvizdal.cz. 
 Žák a student stvrzuje svým podpisem v deníku výchovné skupiny, že byl seznámen 
s obsahem vnitřního řádu domova mládeže a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení. 
 Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 31. 8. 2022. 
 
 
 
          Ing. David Hulec 
           ředitel DM a ŠJ 
V Českých Budějovicích 1. 6. 2022      


