
VNITŘNÍ  ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov 
 

I.Základní ustanovení 
      Vnitřní řád domova mládeže při SŠTŘ Nový Bydžov, Tyršova 112, vychází ze zákona č.561/2004  Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a  vyhlášky č.108/2005 

Sb.  o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění a 

dalších dokumentů vztahujících se k DM. Je závazný pro pracovníky SŠTŘ Nový Bydžov, ubytované žáky 

oborů středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, ubytované žáky základních škol a studenty 

jiných středních, vyšších odborných a vysokých škol. 

     Domov mládeže zabezpečuje žákům i studentům výchovné působení, ubytování a stravování. Výchovná 

činnost na domově mládeže je zabezpečována vychovateli. Na přijetí k ubytování na DM nemá žák právní 

nárok.Rozhodnutí o přijetí k ubytování má platnost po dobu jednoho školního roku. Na začátku školního roku se 

žáci a studenti svým podpisem zavazují dodržovat pravidla vnitřního řádu DM a podmínky zakotvené ve 

smlouvě o ubytování a stravování. 

    Domov mládeže je v provozu během školního roku. Pro potřeby ubytovaných může být v provozu i v době 

prázdnin / probíhající praxe o jarních, letních prázdninách  apod./. Ubytovaní se celodenně stravují ve školní 

jídelně. Pokud je ubytovaný žák či student během v DM uznán lékařem práce neschopným, odhlásí si stravu před 

odjezdem domů u vedoucí školní jídelny. Když onemocní doma, odhlašuje stravu a svoji nepřítomnost 

telefonicky či elektronicky do SŠTŘ a DM s udáním předpokládané doby nemoci. Pokud si stravu neodhlásí, 

bude mu účtována. 

 

Režim dne:  5.15    buzení žáků na odborný výcvik  -  řeznické obory 

6.45 buzení žáků na odborný výcvik a teoretické vyučování  -  ostatní obory 

                     7,00    opuštění lůžka, osobní hygiena, úklid ložnic, větrání dle pokynů pedagog.pracovníka, 

                                 pátek – zvedání matrací /hygienické důvody/ 

                do  7.30   odevzdání klíčů, odchod z domova mládeže, snídaně 

                     7.50    zahájení teoretického vyučování a odborného výcviku 

      14.25 – 14.45    příchod žáků na DM z teoretického vyučování a z odborného výcviku 

      14,30 – 15,00    nástupy výchovných skupin 

      15.30 – 15.45    výdej svačiny 

      16.00 – 17.15    odpolední zaměstnání  / zájmová činnost, kroužky, nákupní volno, brigády,práce prospěšná 

                                                                      pro SŠTŘ, týdenní úklid, vycházky  -  studenti konzultují svoji 

                                                                      činnost s úsekovým vychovatelem/ 

      17.15 – 17.40    výdej večeře 

      18.00 – 19.15    studijní příprava žáků 

      19.15 – 21.00    večerní zaměstnání  / zájmová činnost, kroužky, posilovna, kulečník, tělocvična, televize – 

- studenti konzultují svoji činnost s úsekovým vychovatelem / 

       21.00   večerní úklid ložnic, osobní hygiena, příprava na večerku 

       21,45   večerka 

                  / v odůvodněných případech mohou studenti a žáci starší 18-ti let sledovat za předpokladu 

                   plnění všech povinností televizní vysílání ve videoklubu, dále mohou studovat po této době,  

                   nejdéle však do 23.00 hod. – vždy se souhlasem vychovatele  

 

Vychovatel výchovné skupiny i vychovatel sloužící noční směnu může povolovat jednotlivé činnosti žákům 

pouze za předpokladu, že si žák plní v plné míře ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a školního řádu 

SŠTŘ. Při neplnění těchto požadavků mohou pedagogičtí pracovníci využít výchovných opatření a v případě 

souhlasu žáka též jeho veřejně prospěšnou práci vedoucí k nápravě neodpovídajícího stavu zařízení nebo prostor 

DM či SŠTŘ. 

 

II. Povinnosti ubytovaných 
1. dodržovat vnitřní řád DM a řídit se pokyny všech pedagogických i dalších pracovníků DM a SŠTŘ 

2. dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, chodit řádně upraven a oblečen 

3. na domově mládeže chodit přezutý, obuv na ven uzamykat do botníku 

4. nepřinášet na DM cenné předměty a vyšší částky peněz, v případě nutnosti je uložit do trezoru na DM 

5. připravovat se na vyučování a dodržovat studijní dobu 

6. udržovat pořádek a čistotu ve svých osobních věcech na ložnici a ve společných prostorách, denně uklízet 

    ložnici  / jedenkrát týdně se provádí komplexní týdenní úklid - středa 14,30 – 15,30/, který vychovatel 

    kontroluje za přítomnosti ubytovaného/, dále může vychovatel při bodování nahlédnout do osobních věcí 

    ubytovaného, aniž by do nich zasahoval /ranní kontrola na ložnicích je prováděna v pondělí – pátek/ 



7. dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy 

8.používat pouze schválené elektrospotřebiče / tepelné spotřebiče – žehličky je dovoleno použít pouze z  

vybavení DM, ostatní spotřebiče, rádia, magnetofony na základě dohody s vedením DM, za předpokladu 

odpovídajícího technického stavu - revize/ 

8. šetřit zařízení DM, energií, vodou, potravinami 

9. používat pouze přidělená sociální zařízení  /WC, sprchy / 

10. žáci a studenti mohou vykonávat veřejně prospěšné práce ve prospěch úpravy okolí DM a areálu SŠTŘ 

11. účastnit se školení o BOZP, o PO  i o hygienických opatřeních 

12. připravovat a uvolňovat ložnice pro krátkodobé ubytování dalších osob ve dnech pracovního volna a během 

prázdnin 

13. při svévolném poškození zařízení či vybavení DM je žák i student povinen tuto škodu uhradit v plné výši 

14. oznámit vychovateli svůj zhoršený zdravotní stav, pokud nebude vychovatel žákem na skutečnost 

změněného zdravotního stavu upozorněn, nenese pracovník DM odpovědnost za jeho možné zhoršení 

15. dbát na své zdraví a neohrožovat žádným způsobem zdraví svých spolužáků 

16. ubytovaný je povinen dle svých možností lokalizovat případný požár a ihned jej hlásit zaměstnanci SŠTŘ 

17. žáci jsou povinni nahlásit v kanceláři vychovatelů svou účast a cvičení v posilovně DM 

III.  Ubytovaným je zakázáno 
1. zasahovat do elektroinstalace i jiných rozvodů 

2. zneužívat požární předpisy, preventivní hasební prostředky /ruční has.přístroje, hydranty atd., 

neoprávněně s nimi manipulovat 

3. donášet, nabízet, přechovávat, užívat, zprostředkovávat a prodávat alkohol, omamné,psychotropní a další 

zdraví škodlivé látky 

4. přechovávat sečné, bodné, střelné a jiné zbraně, munici, manipulovat s chemikáliemi, výbušninami a  

zábavnou pyrotechnikou 

5. kouřit v areálu SŠTŘ žákům starším 18 let kromě místa k tomu určeného / za zděným skladem nářadí na 

pozemku proti sportovní hale SŠTŘ, kouřit v areálu SŠTŘ a vstupovat do prostorů vyhrazených pro 

kuřáky nezletilým žákům 1.ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem 

6. jakákoli návštěva restaurace / studenti starší 18 let mohou navštívit tato zařízení pouze se souhlasem 

vychovatele výchovné skupiny, vrátit se ve stanovené době ve stavu nevzbuzujícím pohoršení, nerušit 

ostatní ubytované a nenarušovat vztahy na DM 

7. lézt oknem, vyklánět se z nich, lézt na střechu kteréhokoliv objektu 

8. lézt na oplocení SŠTŘ, rozdělávat ohně na pozemcích SŠTŘ bez povolení 

9. vstupovat do hospodářských budov SŠTŘ 

10. opouštět ve večerních a nočních hodinách budovu DM, v případě vniknutí cizí osoby je toto žák povinen 

okamžitě nahlásit vychovateli 

11. pobývat v tělocvičně či nářaďovně bez dozoru a bez povolení pedagogického pracovníka a respektovat 

zákaz vstupu do prostor, které jim nejsou vyhrazeny 

12. vzájemná návštěva chlapců a dívek na ložnicích /povoleno pouze s vědomím vychovatele/ 

13. opouštět okny ložnice, umyvárny atd. /hrozí poničení fásady – 1000,- kč/ 

IV. Práva ubytovaných 
1. používat přidělenou ložnici a využívat veškerého zařízení DM určeného žákům 

2. podílet se na organizaci života žáků a studentů v DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM 

3. požadovat účelné vybavení ložnice a výměnu ložního prádla 1x za 14 pracovních dní 

4. podávat připomínky ke všem otázkám života DM řediteli, zástupci ředitele, vychovatelům 

5. odjíždět na dny pracovního klidu k rodičům 

6. odjíždět i jinam během týdne, avšak pouze s písemným souhlasem rodičů  / odjezdy žáků se zapisují do 

odjezdové knížky, v ní rodiče potvrdí svým podpisem odjezd z domova / 

7. se souhlasem vedení DM a spolubydlících a za stanovených podmínek užívat vlastní elektrospotřebiče 

8. žáci i studenti se mohou dopravit na DM i z DM svými dopravními prostředky / nezletilí žáci mohou 

v průběhu týdne použít dopravní prostředek pouze se souhlasem rodičů / 

9. pro žáky jsou vycházky určeny na čtvrtek  / případné posunutí na jiný den je možné pouze s vědomím 

vychovatele / 

10. odchody studentů na vycházku jsou konzultovány s vychovatelem, příchody na DM jsou stanoveny: 

                                                           -      žáci nástavby do 20.30 hod. 

- žáci oborů stř.vzdělání s výučním listem do 19.45 hod., v letních 

měsících je možno prodloužit všem do 20.30 hod. 

11. převzetí ubytovací kapacity po krátkodobém ubytování cizích osob v odpovídajícím pořádku. 

 

 

                                                                                                                             Mgr.Vladimír Blažej ,ředitel SŠTŘ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

      

  

 

 

 

                    

 

 

 

                                                                   

 

 


