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 Úvodní ustanovení 

 Tento vnitřní řád (dále „Vnitřní řád“) vydává Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 

a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská 934 (dále „Škola“) jejíž součástí 

je školské zařízení – Domov mládeže (dále „DM“), který poskytuje školské služby v ulici 

Plánkova 1132, Strakonice (dále „DM Plánkova“), a v ulici Zvolenská 37, Strakonice (dále „DM 

Zvolenská“). DM poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol 

ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních 

škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům/studentům školní stravování. 

 Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále „Školský zákon“) a vyhláškou 

č. 108/2005 Sb., Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních (dále „Vyhláška“).  

 Vnitřní řád stanoví (i) podrobnosti k výkonu práva a povinností žáků/studentů a jejich 

zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci DM; 

(ii) provoz a vnitřní podmínky DM; (iii) podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství a násilí a (iv) podmínky zacházení s majetkem DM ze strany žáků/studentů.  

 Vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované žáky/studenty, jejich zákonné zástupce, 

zaměstnance DM a další osoby, které jsou přítomné v DM. 

 Příslušní zaměstnanci DM (vychovatelé) jsou povinni prokazatelným způsobem (oproti podpisu 

žáka/studenta) seznámit ubytované žáky/studenty s tímto Vnitřním řádem a dalšími vnitřními 

předpisy uvedenými v tomto Vnitřním řádu a dbát na jejich dodržování. Zákonní zástupci jsou 

s tímto Vnitřním řádem seznámeni při podání přihlášky k ubytování v DM. 

 Tento Vnitřní řád je trvale vyvěšen na všech patrech DM tak, aby byl přístupný všem žákům, 

studentům, vychovatelům a rovněž zákonným zástupcům. 

 Kontaktní údaje DM 

DM Plánkova 1132, Strakonice, 386 017, tel: 732 403 839 

DM Zvolenská 37, Strakonice, 386 01, tel: 730 518 178 

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Dunovská, zástupce ředitele pro Domovy mládeže 

Tel: 777 175 660 

E-mail: dunovskak@ssst.cz 

Webové stránky Školy: www.ssst.cz  

 Umísťování žáků/studentů v DM 

 O umístění rozhoduje ředitel Školy (dále „Ředitel“) na základě přihlášky, jejíž aktuální znění je 

k dispozici na webových stránkách Školy.  Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého žáka 

nebo zletilý žák/student nejpozději do 30. června. Přihláška se podává na každý školní rok. 

Aktuální termín pro podání přihlášek je rovněž pravidelně zveřejňován na webových stránkách 

Školy. 

mailto:dunovskak@ssst.cz
http://www.ssst.cz/
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 Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka/studenta 

o umístění nebo neumístění do DM nejpozději do 30. srpna. Rozhodování o umístění či 

neumístění v DM nepodléhá správnímu řízení. 

 Žáci jsou ubytováváni na DM na  tříměsíční zkušební dobu. Při porušení Vnitřního řádu DM jsou 

vyloučeni. 

 V případě volné kapacity lze přihlášku podat i v průběhu školního roku. 

 Na ubytování v DM není právní nárok.  

 Ubytování v DM je určeno pro žáky/studenty, kteří byli přijati ke studiu na střední škole/vyšší 

odborné škole; při přijetí k ubytování v DM se posuzují následující skutečnosti:  

 vzdálenost školy od bydliště. 

 dopravní obslužnost z místa bydliště. 

 sociální poměry. 

 zdravotní stav. 

 předchozí chování žáka/studenta v DM. V této souvislosti si Ředitel vyhrazuje právo 

nepřijmout zejména ty žáky/studenty, kteří byli v minulosti vyloučeni z DM případně 

ty, kteří již v minulosti v DM byli ubytováni, avšak s ohledem na jejich kázeňské 

problémy či nepřizpůsobivost na podmínky ubytování v DM se předpokládá, že u nich 

nedojde k nápravě. Tyto případy budou projednány na pedagogické radě, které 

k přijetí/nepřijetí vydá své doporučení. 

 Zajištění dohledu nad nezletilými žáky/studenty 

 V zájmu zajištění náležitého dohledu nad nezletilými žáky/studenty, zajištění bezpečnosti 

a ochrany jejich zdraví a také s ohledem na předcházení vzniku újmy na svobodě, životě, zdraví 

nebo vlastnictví, jsou zákonní zástupci v rámci přihlášky povinni informovat DM o zdravotní 

způsobilosti, resp. o důležitých okolnostech zdravotního stavu nezletilého žáka/studenta 

(o fyzických i psychických obtížích) a jiných závažných skutečnostech vyžadujících zvýšený 

dohled nad nezletilým (např. o předchozích výchovných problémech, nezvladatelnosti, zvýšené 

agresivitě, psychických poruchách apod.). Zákonní zástupci jsou rovněž povinni v průběhu 

trvání ubytování bezodkladně informovat DM o jakýchkoliv změnách v těchto skutečnostech.  

 Zákonní zástupci berou na vědomí, že v případě nesplnění jejich informační povinnosti o výše 

uvedených skutečnostech: 

 vzniká závažné riziko vzniku újmy nezletilému žáku/studentovi či třetí osobě. 

 DM nemůže být v takovém případě osobou vykonávající náležitý dohled, tato 

odpovědnost zůstává zákonnému zástupci, který se tak může dopustit zanedbání 

náležitého dohledu a může se stát spoluodpovědným za případnou škodu, která v 

důsledku jednání nezletilého žáka/studenta vznikne jemu či třetí osobě.  

 takové jednání může být posouzeno jako porušení povinností vyplývající z rodičovské 

odpovědnosti, které by mohlo vést k potřebě intervence příslušného orgánu sociálně-

právní ochrany dětí, případně dle intenzity by mohlo vyústit v omezení či zbavení 

rodičovské odpovědnosti. 
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 Nezletilí žáci/studenti i jejich zákonní zástupci berou na vědomí, že: 

 dohled nad nezletilým žákem/studentem se koná od jeho vstupu do budovy DM do 

odchodu z budovy DM. V případě dohodnutého srazu před zahájením činnosti na 

jiném místě je dohled vykonáván 15 minut před stanovenou dobou a končí odchodem 

nezletilého žáka/studenta z místa ukončení akce. 

 v době, kdy je nezletilý žák/student mimo areál DM není dohled vykonáván (včetně 

doby osobního volna a vycházek). 

 Nezletilí žáci/studenti berou na vědomí, že primárně oni sami odpovídají za svůj život a zdraví 

a za to, že si budou při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě, 

zdraví nebo vlastnictví jejich či jiné osoby. Nezletilí žáci/studenti jsou povinni se během jejich 

týdenního pobytu vyvarovat veškerým aktivitám, které by mohli vést k ohrožení jejich života či 

zdraví (např. stopování, plavání a koupání mimo areály s plaveckou hlídkou, jezdit v průběhu 

týdne, kdy jsou ubytovaní v DM po Strakonicích a okolí jako spolujezdec na motorce nebo 

autem apod.).  

 Ukončení ubytování v DM 

 Žákovi/studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v DM, pokud: 

 o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student. 

 zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák/student opakovaně (minimálně 2x) 

neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném 

termínu a nedohodl s Ředitelem DM jiný termín úhrady. 

 žák/student přestal být žákem/studentem střední školy nebo studentem vyšší 

odborné školy. 

 žákovi/studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání. 

 žák/student byl vyloučen z DM. 

 žák/student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, 

která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání. 

 Žák/student svévolně a bez dovolení opustí prostory Domova mládeže v době, která 

k tomu není určena, čímž dojde k hrubému porušení Vnitřního řádu DM. 

 Ubytování může být rovněž ukončeno z důvodu porušení povinnosti zákonného zástupce 

v případě důvodného podezření, že nezletilý žák/student požil návykovou látku a zákonný 

zástupce si nezletilého žáka/studenta na výzvu DM nevyzvedne bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 2 hodin od oznámení. 

 Ubytování žáka/studenta končí: 

 dnem uvedeným v písemné žádosti zákonného zástupce/zletilého žáka/studenta. 

 dnem uvedeným v písemném oznámení u ukončení ubytování z důvodu uvedeného 

v článku 5.1.2 nebo 5.1.6 Vnitřního řádu. 

 dnem následujícím po dni ukončení/přerušení studia na příslušné škole. 

 dnem, ke kterému byl žák/student vyloučen z DM. 

Okomentoval(a): [KH1]: Toto necháváme na Vašem 
uvážení, zda ve vnitřním řádu ponecháte či nikoliv. 
Domníváme se, že s ohledem na taxativní výčet důvodů 
ukončení ubytování ve vyhlášce, není možné tyto důvodu 
rozšiřovat a rovněž za pochybení zákonných zástupců trestat 
žáka. Nicméně můžete ve vnitřním rádu ponechat s tím, že to 
bude jakýsi strašák pro rodiče, ale nebudete jej využívat. 
V případě, že se rozhodnete vymazat, vymažte rovněž 
označenou větu v článku 13.14. 
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 Ke dni ukončení je žák/student povinen předat všechny věci, které mu byly svěřené k užívání 

(např. inventář pokoje, ložní prádlo, jiný zapůjčený inventář, klíče) apod.  

 Pravidla pro stravování ubytovaných žáků/studentů 

 Žákům/studentům ubytovaným v DM je v souladu s § 2 Vyhlášky zajištěno celodenní stravování 

ve školní jídelně v budově DM Plánkova a ve školní jídelně v budově DM Zvolenská, pokud se 

ke stravování přihlásí a uhradí cenu jídla.  

 Zároveň s přihláškou na DM vyplní žák/student, resp. zákonný zástupce nezletilého 

žáka/studenta závaznou přihlášku stravy pro žáky DM na následující školní rok. Přihláška a 

rovněž aktuální ceny jídel jsou k dispozici na webových stránkách Školy.  

 Žáci/studenti si mohou podle potřeby trvale odhlásit pondělní snídani, pokud přijíždí do DM až 

v pondělí ráno. Dále si mohou trvale odhlásit páteční oběd. Namísto pátečního oběda si mohou 

přihlásit balíček na cestu. Stravu si žáci odhlašují z důvodu nepřítomnosti na DM nebo ze 

zdravotních důvodů. 

 Za účelem přihlašování a odhlašování ke stravování a volby jednotlivých jídel využívá 

žák/student studentský průkaz ISIC nebo obdrží čip v hodnotě 85 Kč. Částka za čip bude 

automaticky odečtena z účtu v rámci inkasa viz níže. Čip je platný po celou dobu trvání 

ubytování (studia). V případě ztráty čipu je žák/student povinen tuto skutečnost neprodleně 

ohlásit vedoucí školní jídelny (383316106), aby mohl být odběr stravy zablokován.  

 Bližší a aktuální informace ohledně stravování v DM Plánkova a v DM Zvolenská jsou k dispozici 

na webových stránkách Školy (http://www.ssst.cz/Formulare.html). 

 Platby v DM 

 Ubytování v DM se poskytuje za úplatu, přičemž výše úplaty je stanovena rozhodnutím Ředitele 

v souladu s Vyhláškou. Aktuální výše úplaty je zveřejněna na webových stránkách Školy.   

 Výše úplaty za ubytování žáka v DM je stanovena měsíčně na základě počtu kalendářních dní 

v daném měsíci – DM Plánkova 40 Kč/den, DM Zvolenská 35 Kč/den. Záloha za ubytování je 

splatná předem formou inkasa k 20. dni předchozího měsíce. V souladu s vyhláškou 108/2005 

Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se výše úplaty za ubytování v DM nemění, i 

když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však 

v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je 

žákem nebo studentem, opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. 

 Výše úplaty za stravování je dána na základě měsíčního vyúčtování dle počtu a druhu jídel, které 

žák/student za příslušný měsíc zkonzumoval.  

 Platby za ubytování i stravování jsou prováděny 1x měsíčně, a to bezhotovostní inkasem z účtu 

žáka/studenta nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka na základě jejich souhlasu. 

Platby za stravu a ubytování budou odděleny. Aktuální znění souhlasu, bližší informace 

k nastavení minimální výše inkasa, čísla účtu, termínu splatnosti aj. jsou uvedeny na webových 

stránkách Školy (http://www.ssst.cz/Formulare.html).  

http://www.ssst.cz/Formulare.html
http://www.ssst.cz/Formulare.html
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 Provoz DM 

 Vnitřní provoz DM 

 DM je v provozu pouze ve dnech probíhajícího školního vyučování. Všechny víkendy 

jsou odjezdové. 

 Žáci/studenti mohou přijíždět do DM vždy v neděli v době od 17.00 do 21.30, 

v pracovních dnech do 9.00. 

 Žáci jsou povinni opustit a v případě nezletilých žáků/studentů odjíždět k zákonným 

zástupcům: 

 DM Zvolenská v pátek nejpozději do 14:00; 

 DM Plánkova v pátek nejpozději do 15:00. 

 Omlouvání nepřítomnosti. Žák/student nebo zákonný zástupce nezletilého 

žáka/studenta je povinen omluvit nepřítomnost v DM (např. z důvodu nemoci, rod. 

důvody) bez zbytečného odkladu co se o důvodu nepřítomnosti dozví; v případě 

plánované nepřítomnosti předem písemnou formou. Žák/student nebo zákonný 

zástupce nezletilého zajistí odhlášení stravy, a to nejpozději den předem do 13 hod. 

Na žádost zajistí odhlášení stravy vychovatel.  Strava se odhlašuje způsobem dle 

informací dostupných na webových stránkách Školy. 

 Mimořádné odjezdy. Pokud nezletilý žák/student chce během týdne odjet domů či 

jinam mimo Strakonice, může tak učinit, avšak pouze s předchozím písemným 

souhlasem zákonných zástupců.  
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 Denní režim DM 

Budíček dle studijních potřeb žáků 

5:00 – 5:30 Budíček pro žáky odcházející na praxi /snídaně Zvolenská/ 

6:00 Budíček pro žáky odcházející na 1. hodinu  

6:15 – 6:45 První snídaně 

7:00 Hlavní budíček (gong a p. vychovatelka) 

7:00 Osobní hygiena, úklid pokojů 

 Nahlášení nemocných 

7:15 – 7:45 Druhá snídaně 

7:45 Odchod do školy na 2. hodinu 

8:00 Kontrola pokojů (p. vychovatelka) 

8:45 Odchod do školy na 3. hodinu 

9:00 – 11:30                       Pobyt na DM pro studenty s odpolední praxí nebo příchozích od 
lékaře   

11:30 – 16:00                    Osobní volno, zájmová činnost, individuální studium 

16:00 – 17:45 Posilovna, hřiště, zájmová činnost, informační schůzky  

18:00 – 18:30 

17:30 - 18:00  

Večeře Plánkova   

Večeře Zvolenská 

18:00 – 19:30                     Osobní volno 

19:30 – 21:30 Studijní klid  

21:30 – 22:00 Příprava na večerku 

22:00 Večerka, noční klid 

 

Vycházky 

1. Ročník Do 21:00 (dva dny v týdnu) 

2. Ročník Do 21:00 

3. Ročník Do 21:30 

4. Ročník Do 21:30 (možnost prodloužení vycházky do 22:30) 

VOŠ Do 21:30 (možnost prodloužení vycházky do 23:00) 
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 Hlavní budíček je vyhlašován pro všechny žáky/studenty. Po budíčku jsou žáci/studenti povinni 

provádět úklidy tak, aby po odchodu byl na pokoji pořádek jak celkový, tak i v osobních věcech. 

 V době studijního klidu musí být v celém DM klid. Žáci se zdrží všech činností, které ruší/mohlo 

by rušit ostatní žáky/studenty při studiu. Návštěvy na pokojích jsou v době studijního klidu 

povoleny pouze za účelem konzultace. Případné studium po večerce povoluje v odůvodněných 

případech příslušný vychovatel a musí probíhat tak, aby nebyl rušen noční klid, který začíná ve 

22.00 hodin. Žákům středních škol, kteří nevyužívají studijní dobu ke studiu, nebude povoleno 

studium po večerce. Výjimku mají pouze aktivní sportovci, kteří mají v době studijního klidu 

trénink. 

 Vzájemné návštěvy žáků/studentů na pokojích jsou povoleny pouze v době mimo studijní klid 

se souhlasem příslušného vychovatele. Návštěvy na pokojích dle výše uvedených pravidel jsou 

možné pouze do 21.30. 

 Práva ubytovaných žáků/studentů 

 Ubytovaný žák/student má právo: 

 používat přidělený pokoj s příslušenstvím. 

 používat další zařízení DM určená pro žáky/studenty. Jedná se o: lednice, varná 

konvice, TV, DVD, bluetooth reproduktor 

 podílet se na organizaci společenské, kulturní a sportovní činnosti v DM. 

 zúčastňovat se zájmové činnosti a akcí pořádaných v DM, v tělovýchovných jednotách 

a kulturních zařízeních ve Strakonicích. 

 na výměnu ložního prádla 1x za 14 dní, v případě potřeby ihned. 

 podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám týkajícím se DM osobně vychovateli, 

zástupci ředitele pro DM. 

 přijímat osobní návštěvy ve vymezených prostorech DM a ve stanovených časech, 

zejména v době mimo studijní klid. 

 v případě potřeby navštívit lékaře, případně zůstat 1 den v DM (v případě nezletilých 

žáků/studentů se souhlasem zákonného zástupce). Pokud se jeho stav nezlepší, je 

povinen odjet domů. Pokud žák/student opustí vyučování z důvodu nemoci a zůstává 

v DM, je ten den bez vycházek a bez možnosti chodit kouřit. 

 na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, ochraně dobré pověsti a jména. 

 na svobodu projevu, myšlení a náboženského vyznání při dodržení obecně 

přijímaných zásad kulturního a morálního chování. 

 používat elektrické spotřebiče ve vlastnictví DM určené pro žáky/studenty (televize, 

videa, varné konvice, ledničky, DVD), avšak pouze na místech k tomu určených a při 

dodržení všech bezpečnostních a požárních zásad.  

 používat vlastní elektrospotřebiče pouze po předchozím písemném souhlasu 

vychovatele za zvlášť určených podmínek uvedených článku 12.2.11 Vnitřního řádu. 

 (v případě nezletilých žáků/studentů) opouštět/odjíždět mimo Strakonice v době 

vycházek a osobního volna pouze s vědomím vychovatele a předchozím písemným 

souhlasem zákonných zástupců. 
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 Povinnosti ubytovaných žáků/studentů 

 Ubytovaný žák/student je povinen: 

 dodržovat ustanovení Vnitřního řádu, dalších vnitřních předpisů, se kterými byl 

seznámen a řídit se pokyny zaměstnanců DM. 

 ke všem zaměstnancům DM se chovat slušně; všechny zaměstnance při setkání slušně 

pozdravit, při rozhovoru je oslovovat pane/paní s označením jejich funkce (např. paní 

vychovatelko); Žák/student bere na vědomí, že zvláště hrubé opakované slovní a 

úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům DM nebo vůči ostatním 

žákům/studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených Školský zákonem, přičemž o takovém jednání bude informován státní 

zastupitelství a v případě nezletilého rovněž příslušný orgán sociálně-právní 

ochrany dětí. 

 respektovat práva, vyznání a individualitu spolubydlících, chovat se přátelsky 

k ostatním ubytovaným žákům/studentům, v případě potřeby se snažit vzájemně 

pomoci a dodržovat mezi sebou zásady slušného chování. Současně je povinen se 

zdržet jakékoliv formy šikany, útisku, násilí či diskriminace vůči ostatním. 

 zachovávat pravidla občanského soužití a dbát o dobrou pověst DM. 

 dodržovat stanovený režim dne v DM. 

 svědomitě se připravovat na vyučování a zodpovědně vykonávat všechny druhy 

služeb. 

 se v DM přezouvat a dbát na osobní hygienu, chodit slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

 udržovat čistotu a pořádek ve svém pokoji, ve svých osobních věcech i v celém areálu 

DM; každý den před odchodem do školy uklidit pokoj podle pokynů vychovatelů. 

Svědomitě provádět 1x týdně úklid na svém pokoji a v osobních věcech, vychovatel 

má právo a povinnost kontrolovat pořádek v osobních věcech za přítomnosti 

žáka/studenta. 

 šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami, okamžitě hlásit veškeré zjištěné 

závady inventáře a zařízení budov DM vychovateli. 

 dodržovat stanovené doby příchodů/příjezdů/odchodů/odjezdů do/z DM. 

 žádat o vycházku podle pokynů skupinového vychovatele a dodržovat doby návratů 

z vycházek. Žák je povinen zapisovat odchody a příchody z DM v osobním volnu do 

zvláštního sešitu v recepci.  

 pravidelně se vracet do DM po skončeném vyučování a informovat svého 

vychovatele/vychovatelku o svých dalších aktivitách. 

 dodržovat pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany (školení BOZP probíhá 

pravidelně vždy v prvním týdnu pobytu žáka na DM, a to každý rok). 

 dodržovat základní hygienické požadavky a zásady (v tomto bodě vyžadujeme 

naprostou důslednost a plnou zúčastněnost). 

 hlásit odchod k lékaři sloužícímu vychovateli nejpozději do 7:30 a řídit se jeho pokyny. 

Vychovatel zapíše čas odchodu do denního hlášení a do omluvného listu 

žáka/studenta, čas návratu od lékaře se zapíše opět do denního hlášení i s 

poznámkou, odchází-li žák/student do školy či odjíždí-li k zákonným zástupcům. 
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Nemocní žáci či studenti odjíždí domů, nestanoví-li lékař jinak. Po 7:30 povoluje 

odchod k lékaři třídní učitel nebo zástupce ředitele školy. 

 při odchodu/odjezdu zabezpečit pokoj, zejména uzamknout pokoj, uzavřít okna, 

vypnout/vypojit ze zásuvky veškeré elektrické spotřebiče apod., zhasnout, uzavřít 

vodu apod. 

 Práva a povinnost zákonných zástupců nezletilých žáků/studentů 

 Zákonní zástupci mají právo: 

 být informování průběžně o chování žáka/studenta.  

 navštívit žáka/studenta v DM, na základě souhlasu vychovatele též na pokoji žáka. 

 Zákonní zástupci mají povinnost: 

 spolupracovat se zaměstnanci DM při výchově, kdy jsou povinni se zejména na výzvu 

se osobně dostavit na jednání do DM a v případech, kdy je to stanovené v tomto 

Vnitřním řádu nebo jinak nezbytné rovněž žáka/studenta ve stanovené lhůtě 

vyzvednout a odvézt z DM.  

 hradit úplatu za ubytování a stravování v termínech splatnosti.  

 uhradit případné škody, které žák/student během pobytu v DM způsobí. 

 dodržovat ustanovení Vnitřního řádu.  

 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků/studentů a požární ochrana (BOZP) 

 V zájmu zajištění BOZP jsou žáci/studenti povinni: 

 se při pohybu v areálu DM i mimo něj chovat tak, aby neohrozili/nezpůsobili újmu na 

životě, zdraví, majetku svém, ani svých spolubydlících, zaměstnanců DM či jiných 

osob; jsou povinni dodržovat bezpečnostní a předpisy, se kterými byli prokazatelně 

seznámeni.  

 pro společné akce žáků/studentů (kulturní a sportovní akce, výlety) dodržovat zvláštní 

bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci/studenti, kteří se jich účastní vždy 

předem prokazatelně seznámeni.  

 při provozování sportovních činností používat z hygienických a bezpečnostních 

důvodů vhodné sportovní oblečení a obuv, ochranné a bezpečnostní pomůcky (např. 

helmu při jízdě na kole či in-line bruslích či jiných obdobných aktivitách). Při 

jakýchkoliv sportovních aktivitách jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, používat 

ochranné prostředky tam, kde je to vhodné. 

 při úrazu nebo náhlé zdravotní indispozici žáka/studenta nebo jiné osoby poskytnout 

první pomoc a neprodleně informovat vychovatele nebo jiného zaměstnance DM. 

V případě potřeby zajistit lékařskou pomoc. Přítomný zaměstnanec ohlásí úraz na 

vedení DM a zajistí vyplnění záznamu o úrazu a úraz zapíše do knihy úrazů, která je 

uložena v recepci DM. 

 hlásit každý úraz, poranění, nehodu, nemoc či nevolnost, k níž dojde během pobytu v 

DM kterémukoliv z vychovatelů. 
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 při využívání jakýchkoliv sportovních zařízení v DM i mimo DM (hřiště, posilovna, 

tělocvična, sauna, plavecký bazén apod.) dodržovat bezpečnostní předpisy dané 

Vnitřním řádem nebo provozním řádem příslušného zařízení. Výchovní pracovníci, 

kteří jsou pověřeni vedením výchovné činnosti v prostorách DM, jsou povinni první 

den začátku školního roku seznámit žáky/studenty s těmito předpisy. O seznámení 

provede vychovatel zápis ve výchovném deníku. 

 V zájmu zajištění BOZP a ochrany před sociálně-patologickými jevy není žákům/studentům 

dovoleno: 

 hrát hazardní hry ve všech prostorech areálu DM, včetně jeho bezprostředního okolí, 

nezletilým žákům a studentům i mimo areál DM. 

 pokřikovat a vyklánět se z oken budovy DM, vyhazovat jakékoliv předměty z oken. 

 ve všech prostorech DM včetně sportovních zařízení a jídelny nosit jakékoliv zbraně 

(včetně replik), přechovávat zbraně, náboje, výbušniny, jiné než kuchyňské nože, 

chemikálie a jiné nebezpečné látky, provádět pokusy či přechovávat živá zvířata. 

 svévolně přemísťovat inventář na DM či jej poškozovat, nosit jídlo a pití do klubovny. 

 umisťovat na pokoji vlastní výzdobu (zejména lepit plakáty a samolepky po stěnách, 

nábytku, botnících, dveřích apod.) 

 přechovávat na pokoji větší finanční obnos či cenné předměty. Zaměstnanci DM 

nezodpovídají za nezajištěné věci žáků a studentů. 

 manipulovat s elektrickým rozvodem, zasahovat do elektroinstalace, vyměňovat 

žárovky, poškozovat rozhlas na DM. 

 jezdit výtahem. 

 parkovat soukromé dopravní prostředky v areálu DM. 

 zamykat se na pokojích (ve dne v noci).  

 používat vlastní nepovolené elektrospotřebiče. Žáci/studenti mohou na základě 

povolení DM používat holicí strojky, vysoušeče vlasů, stolních svítidla, PC, notebooky, 

nabíječky do telefonu. Veškeré uvedené elektrospotřebiče musí mít platnou revizní 

zkoušku s uvedením značky výrobku a výrobním číslem. Toto potvrzení odevzdají žáci/ 

studenti v den nástupu vychovateli. Bez platné revize nemohou mít žáci a studenti na 

DM žádné vlastní elektrické přístroje.  

 Návykové látky 

 Žáci, studenti i zákonní zástupci berou na vědomí, že v souladu s metodickým doporučením 

MŠMT bude v souvislosti s prevencí před sociálně patologickými jevy důsledně a přísně 

potíráno nošení, držení, distribuce a zneužívání jakýchkoliv návykových látek v areálu DM s tím, 

že porušení pravidel v této oblasti může být (a bude) klasifikováno jak závažné zaviněné 

porušení Vnitřního řádu, které povede k vyloučení žáka/studenta z DM. 

 Žákům/studentům je přísně zakázáno: 

 užívat (požívat) ve vnitřních i vnějších prostorech DM a jeho bezprostředním okolí 

návykové látky (tj. alkohol, omamné látky, psychotropní láky apod.) a ostatní látky 

způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací 
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schopnosti nebo sociální chování). Nezletilým žákům/studentům je přísně zakázáno 

užívat (požívat) jakékoliv návykové látky i v době, kdy se nachází mimo DM. 

 s návykovými látkami ve vnitřních i vnějších prostorech DM a jeho bezprostředním 

okolí jakkoli manipulovat (tzn. návykové látky přinášet, nabízet, zprostředkovávat, 

prodávat, opatřovat, přechovávat či jinak distribuovat anebo s nimi nakládat). 

 pod vlivem návykových látek vstupovat do vnitřních i vnějších prostor DM nebo na 

akce pořádané DM. Zletilí žáci/studenti berou na vědomí, že v případě důvodného 

podezření nebo zjištění, že žák/student je pod vlivem návykové látky jim nebude 

umožněno vstoupit do prostor DM. 

 Výše uvedené neplatí pro případy, kdy žák/studen užívá návykové látky v rámci léčebného 

procesu, který mu byl stanoven lékařem/zdravotnickým zařízením. 

 Za nebezpečné jednání, které je rovněž v rozporu s Vnitřním řádem a může být posouzeno jako 

protiprávní, je považováno i navádění jiných žáků/studentů k výše uvedeným jednáním. 

 Porušení jakéhokoliv zákazu uvedeného v článku 11 je proviněním proti Vnitřnímu řádu a bude 

sankcionováno v souladu s článkem 14 Vnitřního řádu. Udělení konkrétního kázeňského 

opatření bude vycházet ze závažnosti konkrétního případu, která bude posuzována zejména 

s přihlédnutím k následujícím okolnostem: (i) společenské nebezpečnosti porušení povinnosti 

(např. zdali konkrétním jednáním byla porušena pouze povinnost stanovená Vnitřním řádem 

nebo i některým z obecných právních předpisů, příp. zda jednání naplnilo rovněž znaky 

přestupku či trestného činu (provinění); (ii) zda žák/student jednáním ohrožoval pouze sám 

sebe nebo i jiné osoby); (iii) případné recidivě, (iv) množství zjištěné návykové látky dle 

orientačního testu u žáka/studenta nebo dle odborného lékařského vyšetření, (v) v případě 

alkoholického nápoje rovněž např. k obsahu (%) alkoholu v nápoji apod. 

 V případě porušení jakéhokoli zákazu článku 11 Vnitřního řádu nezletilým žákem/studentem 

bude oznámeno zákonnému zástupci žáka/studenta. Pokud tak stanoví příslušné právní 

předpisy, bude takové porušení oznámeno rovněž orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tj. 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti) a místně příslušnému oddělení 

Policie ČR.  

 Žáci/studenti i jejich zákonní zástupci berou na vědomí, že užívání (požívání) návykových látek 

osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo 

se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 

 Žáci/studenti i jejich zákonní zástupci berou na vědomí, že prodej nebo podávání alkoholických 

nápojů osobám mladším 18 let je protizákonné, stejně jako jeho nabízení nebo podporování v 

konzumaci. Takové jednání může být kvalifikováno jako trestní čin (provinění).   

 Žáci/studenti i jejich zákonní zástupci berou na vědomí, že výroba, distribuce, přechovávání, 

šíření i propagace OPL, a to bez ohledu na věk žáka/studenta a prostředí, ve kterém by k tomu 

docházelo je protizákonné. Takové jednání je trestným činem (proviněním).  

 DM je povinen takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením 

věci příslušnému oddělení Policie ČR. Stejně bude Škola postupovat v případě výskytu látky, u 

níž je podezření, že se jedná o OPL v prostorách DM, nebo v případě přechovávání takové látky 

žákem/studentem. 



13 

 Pokud existuje důvodné podezření, že žák/student je pod vlivem návykové látky, může Ředitel 

nebo jím písemně pověřený zaměstnanec Školy/DM, v případech stanovených právním 

předpisem, provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) / OPL (zkouška 

ze slin) v těle žáka/studenta, a to bez předchozího souhlasu zákonného zástupce/zletilého 

žáka/studenta. 

 V případě pozitivního testu jej plně hradí zákonný zástupce/zletilý žák/student.  

 Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, žák/student je povinen se testování na návykové látky 

podrobit. V případě, že žák/student orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze 

provést nebo úspěšně dokončit či je negativní, přestože je zde důvodné podezření, že je žák 

pod vlivem, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření 

žák/student odmítne, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem návykové látky. V případě 

pozitivního lékařského vyšetření jej plně hradí zákonný zástupce/zletilý žák.  

 Nezletilý žák/student a zákonný zástupce nezletilého žáka/studenta berou na vědomí, že v 

případě důvodného podezření nebo prokázání, že žák/student požil návykovou látku, bude DM 

kontaktovat zákonného zástupce, přičemž zákonný zástupce je povinen bezodkladně, 

nejpozději však do 2 hodin si žáka/studenta vyzvednout a odvézt z DM domů. Pokud není 

zákonný zástupce dostupný nebo si žáka/studenta nevyzvedne ve stanovené lhůtě od 

oznámení či se jedná o opakované porušení tohoto zákazu, vyrozumí Škola příslušný OSPOD 

a vyčká jeho pokynů. Nesplnění této povinnosti ze strany zákonného zástupce je rovněž 

důvodem k ukončení ubytování v DM.  

 Ustanovení tohoto článku 11 Vnitřního řádu jsou blíže rozvedena ve směrnici Vyšší odborné 

školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 

934 č. 101 – Testování návykových látek, která se pro žáky/studenty ubytované v DM uplatní 

obdobně.  

 Ubytovaným žákům/studentům je dále zakázáno kouřit ve všech prostorech areálu DM, před 

DM včetně nejbližšího okolí; nezletilým žákům/studentům i mimo areál DM. 

 Výchovná opatření 

 Proviní-li se žák/student proti tomuto Vnitřnímu řádu, mohou být podle závažnosti provinění 

udělena dále uvedená kázeňská opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména 

pak Školským zákonem. 

 Vyloučení a podmínečné vyloučení žáka/studenta z DM 

 Ředitel může rozhodnout o vyloučení nebo podmínečném vyloučení žáka/studenta 

z DM (a o délce zkušební doby) v případě závažného zaviněného porušení povinností 

stanovených Školským zákonem nebo Vnitřním řádem.  Za takové porušení může být 

(dle intenzity a okolností) považováno zejména šikanování, krádeže a jiné jednání 

odpovídající trestnému činu (provinění), návštěvy na pokojích v době nočního klidu, 

vstup do DM jinak než hlavním vchodem, porušení čl. 13 Vnitřního řádu, opakované 

porušení Školského zákona nebo Vnitřního řádu, opakované nerespektování 

výchovných a provozních pokynů zaměstnanců apod. 
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 Ředitel rozhodne o vyloučení žáka/studenta z DM (musí vyloučit) v případě zvláště 

závažného zaviněného porušení povinností stanovených Školským zákonem. Za 

takové porušení je vždy považováno zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné 

fyzické útoky žáka/studenta vůči zaměstnancům DM.  

 Další výchovná činnost zaměstnanců DM 

 Vychovatel je v případě nezletilých žáků/studentů oprávněn volit další výchovné 

prostředky s ohledem na konkrétní okolnosti a po konzultaci (dohodě) se zákonným 

zástupcem. 

 Vychovatelé spolupracují se zákonnými zástupci nezletilých žáků, se žáky/studenty, 

s učiteli škol, které žáci/studenti navštěvují, sledují kvalitu přípravy žáků na vyučování 

a docházku do škol. 

 Vychovatel posuzuje nezletilého žáka během výchovně vzdělávacího procesu, 

informuje zákonného zástupce nezletilého žáka o chování, píli, zapojování do 

realizace zájmových činností apod. 

 Omezení vycházek, které je možné udělit pouze ohledně mimořádných vycházek nad 

rámec stanovených vycházek dle článku 8.2 Vnitřního řádu po dohodě se zákonnými 

zástupci. 

 Za vzorné chování a plnění povinností nebo za významný projev aktivity a iniciativy 

může být žák/student vyznamenán pochvalou Ředitele. 

 Odpovědnost za škodu 

 Žáci/studenti jsou povinni chránit majetek DM před poškozením. V případě, že dojde 

k poškození či hrozí škoda, je žák/student povinen toto neprodleně ohlásit zaměstnanci DM, 

případně jinak zajistit odvrácení škody.  

 Žáci/studenti, resp. zákonní zástupci u nezletilých žáků odpovídají za škodu, kterou způsobili 

DM. Při nástupu do DM žáci/studenti převezmou pokoj a se zaměstnancem DM sepíšou zápis 

o stavu zařízení pokoje a převzatých věcech. Při ukončení ubytování každý žák/student pokoj 

osobně předá zaměstnanci DM. 

 Způsobené závady budou odstraněny následovně: 

 poškozené žaluzie – opraví nebo vymění odborná firma, náklady hradí 

žák/student/zákonný zástupce. 

 poškozené dveře, nábytek a ostatní vybavení pokoje opraví odborná firma, náklady 

hradí žák/student/zákonný zástupce. 

 poškozené nástěnky, zámky, lampičky, povlečení na lůžko a podobné věci, které nelze 

opravit je žák/student/zákonný zástupce povinen nahradit novými. 

 ušpiněné a poškozené zdi opraví odborná firma, náklady hradí žák/student/zákonný 

zástupce. 

 Pravidla pro používání počítačů a internetu v DM 

 Ubytovaným žákům/studentům je povoleno používat v DM vlastní IT prostředky 

(PC/notebooky) a připojení k internetu při důsledném dodržování těchto pravidel: 
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 žák/student předem požádá vedoucího vychovatele o povolení používat vlastní IT 

prostředky v DM. 

 každý IT prostředek musí mít platnou revizi s kulatým razítkem o jeho způsobilosti 

k užití na dobu trvání ubytování, přičemž tuto revizi je žák/student povinen doložit. 

 žák/student je povinen hradit měsíčně poplatek za použití IT prostředku ve výši 50 Kč.  

 žák/student je oprávněn používat IT techniku zejména ke studijním účelům i k jiným 

osobním účelům, která nejsou v rozporu s obecnými právními předpisy, a to ve 

studijní době, v osobním volnu, nejpozději však do 22:00 hod.     

 žáci/studenti čtvrtých ročníků a VOŠ mohou požádat o výjimku a používat IT techniku 

nejpozději do 24 hod. Výjimka platí pouze při bezpodmínečném dodržování nočního 

klidu v DM.  

 žák/student je povinen dodržovat bezpečnostní a požární zásady při používání IT 

prostředků. 

 používání internetu (WIFI na 1 zvoleném zařízení) je povoleno od 13:00 do 22:00, a 

to zejména ke školní přípravě. Registrovaný uživatel nesmí poskytnout připojení 

dalším uživatelům. Žákům/studentům není povoleno (i) navštěvovat nevhodné 

stránky (např. ukazující násilí, pornografické stánky apod.); (ii) používat jej k přenosu 

hanlivých, diskriminačních nebo obscénních materiálů; (iii) ve spojení s porušením 

osobních práv jiných osob (např. autorská práva); k porušení příslušných 

telekomunikačních licencí nebo jiných zákonů týkajících se přenosu dat; ve spojení s 

pokusem o vniknutí do počítače (sítě), jiného systému nebo k získání neoprávněného 

přístupu (příp. pokusu o přístup) do počítače, e-mailu jiné osoby; (iv) ve spojení s 

porušením nebo pokusem o porušení právních předpisů. 

 V případě porušení výše uvedených pravidel může být zrušeno povolení o užívání IT 

prostředků a/nebo ukončeno poskytování internetu.  V případě závažného porušení 

může být přistoupeno ke kázeňskému opatření dle článku 14 Vnitřního řádu. 

 Závěrečné ustanovení 

 Všichni ubytovaní žáci/studenti jsou povinni znát a důsledně se řídit ustanoveními tohoto 

Vnitřního řádu. Neznalost tohoto řádu v žádném případě žáka/studenta neomlouvá. 

 Tento Vnitřní řád vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2019 

 

 

Ve Strakonicích dne 1. 9. 2019      

_________________________ 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola  

a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská 934 

Ing. Miloslav Pileček, ředitel  

 

 


