
 SZŠ a VOŠ Cheb 
 

Hradební 58/10, PSČ  350 02, tel. 351 011 060, fax. 351 011 063  

 

Vnitřní řád 
Domov mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb, Javorová 7, tel: +420 774 001 886, +420 739 322 346 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  

 
 

1. O umístění v Domově mládeže Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb (dále jen 

DM) musí za nezletilého žáka požádat zákonný zástupce písemnou formou. Zletilý žák/student 

může požádat o umístění sám. Na umístění není právní nárok. 

 

2.  Žáci/studenti jsou přijímáni k umístění v DM na jeden školní rok. 

 

➢ Rozmístění žáků/studentů v DM provádí vedoucí ubytování ve spolupráci s vychovateli. 

➢ Přestěhování v rámci DM je možné výhradně se souhlasem vychovatelky a spolubydlících.  

➢ Přestěhování je možno žákům/studentům nařídit v případech, kdy je to nutné v zájmu zajištění 

řádného chodu DM a ubytování dalších žádajících žáků/studentů. 

 

3.  Pokud není určeno jinak, musí zájemci o umístění v dalším školním roce podat vychovatelce 

přihlášku do 10. 6. stávajícího školního roku, žáci 3. ročníku do 31. 5. 

 

4. O umístění žáka/studenta v DM je zák. zástupce, resp. zletilý žák/student, informován buď již při 

podání přihlášky, nebo písemně během prázdnin. 

 

5. Provoz  DM:  Žáci/studenti ubytovaní v pracovních dnech 

                                                

    nástup do DM -  neděle od 17:00  do  21:00  hodin                                                                        

  

            odchod z DM -  pátek do 9:00 hodin  

 Podle rozvrhu vyučování ve škole lze dohodnout s vychovatelkou i pondělní příjezd. 

 

    Žáci/studenti ubytovaní i o víkendu 

 

    pondělí – neděle 

  

DM je v průběhu týdne uzavřen od 24:00 hod. do 5:00 hod. V této době není možné 

vstupovat do prostoru DM, a to ani žákům a studentům ubytovaným v DM i o víkendech, 

pokud není výjimečně  s vychovatelkou ve službě domluven příchod po 24. hodině. 

 

6. Žáci/žákyně mají během týdne vycházku jen v jednom dni, který si sami/y zvolí. O mimořádnou 

vycházku nutno požádat vychovatelku zvlášť. Denně mají žáci osobní volno do 18:00 hodin, žáci 

starší 18 let po předchozím oznámení vychovatelce do 20:00 hodin. Studenti do 22:00 hodin, po 

předchozím oznámení vychovatelce do 24:00 hodin. 

 

Vycházky:  1. ročník    do 20:00 hodin 

2. ročník    do 21:00 hodin 

3. ročník    do 21:00 hodin 

žáci/kyně  starší 18 let    do 22:00 hodin 

 

7. Noční klid je nutno zachovávat od 22:00 hodin do 6:00 hodin.  

Po dohodě s vychovatelkou a pod jejím dozorem je možno připravovat se na výuku do 24:00 hodin 

nebo od 5:00 hod (vychovatelka pak žáka/kyni vzbudí) v prostorách k tomu určených (studovna, 



knihovna). Těchto hodin pro přípravu na vyučování v době nočního klidu mohou využívat 

žáci/kyně plnoletí/é,  neplnoletí/é s písemným souhlasem rodičů. 

 

 

8.  Návštěvy v DM 

 

➢ Návštěvní doba v DM  Po – Pá  13:00 hod. -  20:00 hod.  

So – Ne 10:00 hod. -  20:00 hod. 

➢ Cizí návštěvy jsou evidovány v knize návštěv. Musí se legitimovat vychovatelce. Za pohyb a 

chování návštěvníků po celou dobu pobytu v DM odpovídá navštívený žák/student. 

➢ Se souhlasem vychovatelky a spolubydlících je možno mimořádně ubytovat návštěvu 

žáka/studenta v pokoji DM.  Navštívený student plně odpovídá za jednání své návštěvy. Úhrada 

za ubytování se uskutečňuje dle příslušného ceníku. 

 

9. Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků. 

 

➢   Zákonný zástupce a zletilý žák má právo: 

o být informován o průběhu vzdělávání nezletilého žáka. 

o podávat připomínky vedení DM a vychovatelce vztahující se k pobytu žáka v zařízení. 

o po dohodě s vychovatelkou žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové 

podmínky pobytu v DM, nikoli však nad rámec tohoto VŘ. 

o na vyžádání obdržet informace i rodič zletilého žáka. Bez vyzvání budou domovem 

informováni jen o případné dlouhodobé nepřítomnosti v DM, o zahájení správního 

řízení, o změněném zdravotním stavu jejich dítěte, příp. o dalších závažných 

skutečnostech. 

➢ Zákonný zástupce a zletilý žák má povinnost: 

o zajistit, aby žák docházel řádně do DM. 

o na vyzvání ředitele školy, nebo vychovatelky DM se zúčastnit projednávání závažných 

otázek týkajících se výchovy žáka. 

o informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka a jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy. 

o oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM. 

o oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny bydliště, 

doručovací adresy, tel. čísla ap., a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. 

ukončení ubytování), nebo pro bezpečnost (např. změna pravidelného příjezdu do DM). 

Oznamovat písemně důležité okolnosti, které mají vliv na předpis úplaty za ubytování 

(např. změna plátce, ukončení ubytování, vznik podmínek pro snížení úplaty apod.). 

o podat žádost při předčasném ukončení ubytování písemně vychovatelce DM. 

10. Práva a povinnosti žáků/studentů v DM: 

➢ Ubytovaný žák/student má právo: 

o ubytovat se v pokoji se základním vybavením a nábytkem 

o a přikrývku, polštář a ložní prádlo 

o na údržbu pokoje (v rozsahu vyplývajícím z používání běžným způsobem) 

o používat společné prostory DM a ostatní zařízení DM.  Při úmyslném poškození, 

zničení nebo ztrátě majetku DM plně hradí vzniklou škodu zák. zástupce, resp. zletilý 

žák/student. 

o přijímat návštěvy v době k tomu vyhrazené, viz čl. 8 

o na svobodu projevu; uplatňovat u vychovatelek DM, příp. při informačních skupinách 

návrhy nebo připomínky ke všem otázkám života v DM, které se ho týkají. Jeho 

názorům se musí věnovat patřičná pozornost.  

o na  pomoc v oblasti ohrožení patologickými jevy. DM spolupracuje s výchovnou 

poradkyní a preventistou rizikového chování ve škole. 

o za kýmkoli z vedení školy nebo z pedagogického sboru školy a DM přijít s jakýmkoli 

problémem osobním či školním; každá záležitost bude slyšena a řešena. 

o používat vlastní elektrické spotřebiče, jako např. rádio, počítač apod., viz čl. 11 



o na odpočinek a volný čas, na svobodnou účast v kulturním životě a při umělecké 

činnosti 

 

 

➢ Ubytovaný žák/student je povinen: 

o řídit se řádem DM, ubytovacím  řádem a pokyny vedení DM  

o při příchodu a odchodu z DM zapisovat své příchody a odchody 

o provádět pravidelně (denně) úklid pokojů, vč. vynášení odpadků na určené místo (do 

kontejnerů)  

o udržovat čistotu a pořádek ve společných prostorách DM  

o zacházet šetrně se zařízením a vybavením pokojů a společným zařízením DM 

(kuchyňky, klubovny, knihovny, tělocvičny atd.), šetřit el. energií, plynem a vodou 

o nahlásit vychovatelce používání vlastních elektrických spotřebičů  

o pravidelně ve stanovených termínech platit poplatky za ubytování a stravování   

o nahradit škodu způsobenou na majetku DM 

o při nástupu ubytování se podrobit proškolení z bezpečnosti práce a požární ochrany a 

znát a dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy 

o hlásit neprodleně vychovatelce ve službě závady zjištěné v pokoji a společných 

zařízeních 

o dodržovat hygienické předpisy a opatření v DM  

o neprodleně hlásit vychovatelce ve službě každé onemocnění, úraz  

o hlásit vychovatelce vzájemné návštěvy mezi chlapci a děvčaty. Přístup do pokojů 

jiných žáků/studentů je možný pouze v jejich přítomnosti, s jejich souhlasem, a to do 

20:00 hodin. 

o chovat se v cizím pokoji jako host    

o dodržovat základní normy slušného chování a dobrých mravů a dodržovat noční klid v 

době od 22:00 do 6:00 hod. 

o umožnit v průběhu školního roku vstup do pokoje k provádění nutných a plánovaných 

oprav zařízení DM a úklidu (např. revize elektrických rozvodů, opravy instalací, 

renovace nábytku, malování pokojů, mytí oken, úklid uvolněných pokojů atd.),  

o v době víkendového a prázdninového ubytování zamykat hlavní vchod při každém 

příchodu i odchodu  

➢ Ubytovaný žák/student zejména nesmí: 

o kouřit a pít alkoholické nápoje a přechovávat je v celém objektu DM, nosit, držet, 

distribuovat či jinak zneužívat alkoholické nápoje, drogy, návykové a zdraví škodlivé 

látky nebo je konzumovat a požívat v DM nebo při činnostech organizovaných DM, 

v době vyučování, osobního volna, vycházek. Podle § 74, písm. a) a c) ZP má ředitel 

školy povinnost při podezření na požití alkoholických nápojů nebo návykových látek 

v době vyučování nebo přítomnosti v DM zajistit testování na přítomnost drog – 

prokázané požití, držení nebo poskytnutí omamných látek je důvodem k ukončení 

umístění v DM. Při odmítnutí testování u zletilých žáků je toto bráno jako hrubé 

porušení  řádu DM a  přiznání ze zneužití látky 

o hrubě slovně a úmyslně fyzicky napadat pracovníky školského zařízení, žáky a 

studenty. 

o používat otevřený oheň (svíčky) v budově DM 

o svévolně přemisťovat inventář pokojů 

o vyklánět se z oken a sedat na jejich parapety 

o opravovat el. spotřebiče, zasahovat do jakýchkoliv instalací a zařízení v DM 

(elektroinstalace, plyn, voda, topení) 

o porušovat bezpečnost a ochranu zdraví 

o přechovávat cenné předměty (výjimečně je možno uschovat cennosti nebo větší 

množství peněz u vychovatelky) 

o manipulovat s termoregulačními hlavicemi na topení 

o umožnit ubytování v DM osobám, které k ubytování v DM nejsou přihlášeny 

o přestěhovat se do jiného pokoje bez souhlasu vychovatelky  

o přijímat návštěvy mimo stanovenou dobu 



o poškozovat majetek DM - zařízení pokojů a společných prostor (např. polepování dveří 

a nábytku, zatloukání hřebíků ,…)  

o chovat v DM jakákoliv zvířata (výjimku může povolit vychovatelka v případě souhlasu 

spolubydlících a při dodržení hygienických podmínek) 

o ukládat potraviny na parapety oken, věšet z oken tašky s potravinami a vyhazovat z 

oken odpadky nebo jakékoliv předměty 

o používat neohlášené vlastní elektrické spotřebiče 

11. Se souhlasem vychovatelky i spolubydlících a v souladu s bezpečností mohou ubytovaní zdarma 

používat vlastní nahlášené drobné el. spotřebiče (kulmu na vlasy, fén, nabíječku na mobilní telefon, 

prodlužovací kabely, notebook, radiový přijímač, apod.). Zakázány jsou tepelné spotřebiče (vařiče, 

varné konvice, přímotopy, toustovače ap.) a dále televizory, videopřehrávače, hi-fi soupravy a jiné 

spotřebiče, které nesouvisejí s přípravou na vyučování a ubytováním. Všechny spotřebiče podléhají 

revizi dle ČSN, kterou zajistí DM, nebo vlastník předloží potvrzení o provedení revize konkrétního 

el. spotřebiče. Vlastníci el. spotřebičů, kteří nepředložily potvrzení, jsou povinni je k revizi 

předložit a uhradit poplatek za její provedení. Za úhradu koncesního poplatku radiopřijímače 

zodpovídá vlastník. Uživatelé vlastních spotřebičů v DM jsou povinni přeložit všechny el. 

spotřebiče registraci. V případě hrubého nebo opakovaného porušení nebude žákovi umožněno 

vlastní spotřebič užívat. Provoz všech el. spotřebičů musí odpovídat bezpečnostním normám. Za 

jejich poškození a ztrátu ubytovací zařízení Javorová 7 neručí.  

 

12. Žáci/studenti jsou pojištěni proti odcizení řádně uložených osobních věcí a proti zranění. Veškeré 

ztráty a úrazy je nutno okamžitě hlásit vychovatelce, která má službu. 

 

13.  Nepřítomnost žáka/studenta musí být omluvena nejpozději do 24 hodin, a to telefonicky, 

prostřednictvím SMS zprávy, e-mailem nebo písemným vzkazem po jiném ubytovaném. Tato 

omluva je platná pouze pro DM. Pokud zák. zástupce změní pomocí SMS nebo telefonu změní 

dobu žákova příjezdu do DM (viz čl. 5), musí zákonný zástupce žáka tuto skutečnost následně 

zapsat do průkazky. Mimořádné uvolnění žáka z DM musí být zapsáno v průkazce předem. Ve 

dnech výuky nesmí nikdo opustit Cheb bez souhlasu vychovatelky nebo třídního učitele.  

 

14.  Při porušení řádu DM může být žákům/studentům ubytování  v DM ukončeno. 

 

15. Během školního roku může ubytovaný ukončit ubytování v DM pouze poté, kdy doručil oznámení, 

že ubytování v DM končí, a to nejpozději k poslednímu dni v měsíci a po vyrovnání všech 

pohledávek vůči DM. Do této doby je nutno platit poplatky za ubytování. Při neodevzdání klíče od 

pokoje nebo hlavního vchodu nejpozději poslední den pobytu žáka/studenta v DM je vybírána 

částka 500 Kč (klíč od pokoje) a 1000 Kč (klíč od hlavního vchodu) na pořízení nového klíče a 

přestavění zámku. Částka musí být odevzdána nejpozději poslední den pobytu žáka/studenta v DM. 

 

Vnitřní řád byl vytvořen v souladu  s Úmluvou o právech dítěte a Listinou základních  práv a  svobod. 

           

                     Vnitřní řád DM při SZŠ a VOŠ Cheb platí od 24.října 2014 

 

      V Chebu 24.října 2014 

 

                                                                                                         Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy     

 

 

 

 

Přílohy: 

-Denní režim 

 

 

 

 



Denní  režim DM 
 

500  -      730  budíček, ranní hygiena, úklid pokojů, 

   příprava na vyučování  

      do   730  snídaně 

800   -  1615  vyučování 

      do 1800   osobní volno 

      do 2000  osobní volno zletilých žáků, po domluvě s vychovatelkou    

1715  -  1815  večeře 

1800   - 2100   příprava na vyučování 

   období klidu a tolerance 

       do 2115  sport, televize, zájmová činnost apod. 

       do 2200  vycházky 

2115  -  2145  příprava na večerku 

2145  -  2200  kontrola na pokojích 

             2200  večerka 

        do 2400  možnost přípravy na vyučování 

2200   -   600  noční klid 

 


