
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní provozní řád domova mládeže 

 

2014 

 

 
Integrovaná střední škola, Rakovník, 
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Vnitřní provozní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a příslušných 

prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a její novelou č. 436/2010 Sb.); dále 

v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů; dále Listiny základních práv a svobod a dalších zákonných předpisů ČR a navazuje 

na Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309. 
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1. Údaje o zařízení 

 
Název školy: Integrovaná střední škola - Domov mládeže, Na Jirkově 2309, 269 01 Rakovník 

 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

Odpovědná osoba: Ředitel ISŠ Rakovník – Mgr. Karel Mencl,  

           vedoucí DM – Ing. Marzena Rojíková 

 

Telefon: 313 515 336, 734 445 736 

 

Fax: 313 515 336 

 

IČO: 47019450 

 

E-mail: issrako@issrako.cz; dm.iss.rakovnik@seznam.cz; rojikova.m@issrako.cz 

 

Provoz: V době pracovního týdne, mimo školních prázdnin, s nástupem od 16ti hodin před     

              pracovním dnem (v neděli, svátek), do pátku 15ti hodin (nebo dne odjezdů). 

 

Kapacita zařízení: 70 žáků – povoleno rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 2. dubna 2002;   

            chlapci: 10 třílůžkových pokojů 

           děvčata: 2 třílůžkové pokoje a 14 dvoulůžkových pokojů 

 

 

 

2. Obecná ustanovení 
 

a) Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309 (dále jen škola) má v souladu 

s platnými právními předpisy zřízeny jako jednu ze svých součástí domov mládeže. 

 

b) Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 

zákonných zástupců v domově mládeže a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky, dále provoz a vnitřní režim domova mládeže, 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a rovněž 

upravuje podmínky zacházení s majetkem domova mládeže ze strany žáků. 

 

c) Domov mládeže zabezpečuje žákům výchovné působení, studijní podmínky, 

ubytování a stravování. Výchovná činnost navazuje na výchovně-vzdělávací činnost 

školy a zabezpečují ji vychovatelé a vychovatelky (dále jen vychovatelé). 

 

d) Na přijetí do domova mládeže není právní nárok, přihláška platí pro jeden školní rok. 

O přijetí rozhoduje ředitel školy. Podpisem vnitřního řádu se zletilí žáci zavazují 

k dodržování tohoto vnitřního řádu. Zákonní zástupci nezletilých žáků se svým 

podpisem zavazují dbát ustanovení vnitřního řádu, která se jich týkají, a současně vést 

své děti k dodržování vnitřního řádu. 

mailto:issrako@issrako.cz
mailto:dm.iss.rakovnik@seznam.cz
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e) Pokud je ubytovaný žák nebo žákyně (dále jen ubytovaný) uznán lékařem za 

nemocného či práce neschopného, odjíždí z domova mládeže bez zbytečného odkladu 

do místa bydliště. Pobyt nemocných žáků v domově mládeže není z důvodů ochrany 

zdraví ostatních ubytovaných dovolen. 

 

f) Vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a všechny 

zaměstnance školy. 

 

g) Všem zúčastněným osobám (ubytovaným, zaměstnancům, zákonným zástupcům) je 

poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, 

náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, 

Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 

 

 

 

3. Umísťování a propouštění žáků 

 
a) Domovy mládeže jsou určeny žákům, kteří nemohou denně dojíždět do školy nebo na 

praktické vyučování. Právní nárok na umístění v Domově žák nemá. 

Ředitel ISŠ umisťuje podle kapacity žáky do Domova v tomto pořadí:   

1. z dětských domovů, 

2. ze sociálních nebo zdravotních důvodů, 

3. ostatní dojíždějící, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, 

doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení, přičemž mladší žáci 

jsou upřednostněni před staršími. 

        

b) Přihlášku do Domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka nebo zletilí žáci řediteli 

ISŠ dle potřeby k zajištění přípravy na teoretické nebo odborné vyučování před 

zahájením nového školního roku. Přihlášky na ubytování se přijímají i v průběhu 

školního roku. 

 

c) O umístění nebo neumístění žáka vyrozumí ředitel ISŠ písemně zákonného zástupce 

nebo zletilého žáka nejpozději do sedmi dnů od podání přihlášky. Umístění do 

Domova platí pro bezprostředně následující školní rok a je ukončeno závěrem 

školního roku. 

 

d) Během roku ukončí ředitel ISŠ žákovi pobyt v Domově mládeže z těchto důvodů: 

1. požádá-li o ukončení pobytu v Domově písemně zákonný zástupce žáka nebo 

žák, který je zletilý, 

2. neplatí-li zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák příspěvek na úhradu 

spojenou s ubytováním a stravováním po dobu jednoho měsíce a nebo 

nedohodne-li se s ředitelem školy jinak, 

3. přestal-li být žák studentem střední školy, žáci posledních ročníků přestávají 

být ubytovanými žáky v následující den po vykonání maturitní, či jiné 

závěrečné zkoušky,  

4. bylo-li žáku povoleno přerušení studia, 

5. bylo-li žáku ukončeno ubytování v Domově pro porušení řádu DM. 
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     Ubytování v Domově podle bodu 5 ukončuje ředitel ISŠ na návrh vychovatelů, po 

projednání v pedagogické radě. 

Složení pedagogické rady Domova mládeže: ředitel, výchovný poradce, třídní učitel, 

vychovatelé- studijní obory a zástupce pro odbornou výuku – učební obory. 

     Při podmíněném ukončení ubytování stanoví ředitel zkušební dobu v rozmezí jednoho až 

pěti měsíců. Jestliže žák, jemuž byla stanovena zkušební doba, se během zkušební doby 

nedopustí dalšího provinění proti řádu Domova, upustí ředitel od ukončení pobytu. 

     O přijetí žáka, který měl v minulých letech při ubytování závažné kázeňské přestupky, 

rozhoduje ředitel po projednání v pedagogické radě DM. Rozhodnutí ředitele je konečné. 

 

 

 

4. Ubytování a stravování žáků 

 
     Ubytování v Domově se poskytuje žákům na dobu jednoho školního roku, s výjimkou 

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

a na dny, ve kterých se nevyučuje. Se souhlasem vychovatele mohou žáci rovněž odjíždět 

z důvodu onemocnění na základě lékařského doporučení, nebo u nezletilých žáků na žádost 

zákonného zástupce. Domov mládeže není zodpovědný za bezpečnost ubytovaných při jejich 

cestě k rodičům a zpět na DM a při jejich cestě do školy. 

 

     Žáci ubytovaní v Domově se v něm celodenně stravují. Výjimky ze stravování po dohodě 

se zákonným zástupcem žáka nebo žáka, pokud je žák zletilý povoluje vedoucí Domova 

mládeže. 

 

     Příspěvek na ubytování a stravování se platí měsíčně předem, vždy nejpozději do 20. 

dne v daném měsíci. Výše úplaty za ubytování v Domově se nemění, i když žák nebo student 

není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku 

žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, 

opakovaně nebude v Domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. 

 

     Stravování je zajištěno vlastní jídelnou, při které je zřízeno i středisko odborné výuky. 

 

SNÍDANĚ     7:00 – 7:30 hodin 

OBĚDY       11:00 – 13:00 hodin 

VEČEŘE     17:15 – 18:00 hodin 

 

     Ve středu jsou podávány studené večeře – formou balíčku. Žáci mají prodloužené 

vycházky a nemusí se na večeři vrátit. 

 

     Domov mládeže disponuje kuchyňkou, kde je lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice 

k dispozici pro zajištění doplňující stravy. 

 

 

 

5. Režim dne 

 
Volnočasové aktivity: po ukončení praktického nebo teoretického vyučování do večeře, 18ti 

hodin, osobní volno, vycházky. Ubytovaným na domově mládeže je umožněno individuální 
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připojení k internetu na každém pokoji. Internet mohou používat žáci  od 7:00 do 21:30 hodin. 

Dbají při tom pokynů vychovatele. 

 

     Každou středu mají žáci prodlouženou vycházku: 1. ročník do 20ti hodin, vyšší ročník do 

21 hodin. Individuální volba programu a odpočinku. 

 

Doba vymezená ke spánku: od 21:30 hodin do 6:45 hodin – předčasné buzení žáků učebních 

oborů dle osnov praktického vyučování. 

 

Organizovaný program: příprava na vyučování denně od 18:30 hodin do 19:30 hodin, mimo 

prodloužené vycházky; posilovna denně, 1x týdně rekondiční plavání, organizované turnaje 

ve stolním tenisu, návštěva zájmových kroužků DDM, sportovních, kulturních, společenských 

klubů, dle zájmu žáka. 

 

     Přesun žáků na zájmovou činnost, která se koná mimo DM se uskutečňuje v rámci 

vycházek žáků. Domov mládeže není zodpovědný za bezpečnost ubytovaných v době, kdy 

jsou na vycházce. 

 

     Všichni ubytovaní žáci dodržují režim dne, který je základem dobrého soužití a poskytuje 

podmínky k naplnění zájmů všech ubytovaných žáků. 

 

 

 5:00 – 6.45  budíček dle nástupu na praktické vyučování, 

 6.45 – 7:30  budíček na teoretické vyučování, osobní hygiena, snídaně, 

 7:30 – 7:45  úklid pokojů, odchod do školy, 

7:50 – 11:00 kontrola pokojů, zajištění nemocných, příprava na odpolední 

praxe, osobní volno, 

 11:00 – 13:00  obědy žáků, 

 12:00 – 17:15  příchody ze školy, vycházky, osobní volno, 

 17:15 – 18:00  večeře, 

 18:30 – 19:30  studijní doba, příprava do školy, 

 19:30 – 21:30  osobní volno, individuální zájmová činnost, osobní hygiena,  

    příprava na večerku, 

 21:30   večerka, noční klid. 

 

 

 

6. Výměna a skladování prádla 
 

     Prádlo se skladuje v čistém uzavřeném skladu na dezinfikovaných policích. Při přepravě se 

chrání před druhotným znečištěním. Použité prádlo se nesmí třídit v ubytovací části, ukládá se 

do obalů na krátkodobé použití, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami z použitého a 

znečištěného prádla. Použité prádlo se dále ukládá do vyhrazeného prostoru a v nejkratším 

možném termínu se odváží do prádelny.  

Výměna lůžkovin a prádla se provádí jednou za 14 dní, ručníků, utěrek jednou týdně, 

v případě potřeby ihned. 

Praní je zajištěno ve smluvním zařízení – prádelna TRITON, s. r. o., v Rakovníku. 
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7. Povinnosti ubytovaných žáků 

 
- Dodržovat ustanovení řádu Domova a řídit se pokyny vychovatelů. Ke všem 

zaměstnancům Domova být zdvořilý a slušný, oslovovat je pane, paní. U výchovných 

pracovníků připojuje žák funkci (např. paní vychovatelko). 

- Zachovávat pravidla společenského soužití, dbát o dobrou pověst Domova mládeže, 

respektovat práva spolužáků. Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o 

rozvoj své osobnosti sebevzděláváním. Úkoly, kterými je pověřen, plnit svědomitě, 

odpovědně a včas. 

- Při odchodu z Domova si vyžádat vycházku, kterou mu udělí vychovatel. Příchody 

z vycházky žák oznámí vychovateli. Stanovenou dobu je povinen dodržet. 

- Odjezdy a příjezdy na DM, dle dopravného spojení, nejpozději však do 21ti hodin. 

V odůvodněných případech může vedoucí DM udělit výjimku. Při návratu odevzdá 

žák vychovateli potvrzenou (podepsanou) průkazku od zákonného zástupce. 

Ubytovaný žák, starší 18ti let nahlásí příchod na DM. 

- Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví spolubydlících a 

protipožární předpisy. 

- Plnit základní zdravotní a hygienické požadavky: 

a) dodržovat osobní hygienu, věnovat péči osobní úpravě, 

b) provádět práce a služby pro kolektiv určené vychovatelem, plnit povinnosti 

žákovské služby 

c) udržovat svůj pokoj v náležitém pořádku a čistotě, prádlo si při odchodu 

ukládat do skříně, boty na vyhrazené místo, jednou týdně (zpravidla-čtvrtek) 

provádět podle pokynů vychovatele celkový úklid, na kterém se podílejí 

všichni žáci, 

d) zachovávat pořádek a čistotu ve všech prostorách Domova a jeho okolí, 

udržovat v pečlivém pořádku a čistotě všechny společenské místnosti, sociální 

zařízení, chodby a ostatní používané prostory, 

e) hlásit každé onemocnění nebo úraz vychovateli a řídit se přesně jeho pokyny, 

nemocní žáci jsou zapsáni do denního hlášení a odesláni k lékaři, 

f) nemocní žáci se izolují nebo podle pokynů lékaře a vychovatele odjíždějí 

k rodičům, 

g) při odjezdu v týdnu je nutný u nezletilých žáků písemný souhlas rodičů 

předem, 

h) ve všech prostorách DM se přezouvat, používat pouze domácí otevřenou obuv 

(pantofle), 

i) žák je povinen podrobit se orientačnímu vyšetření při podezření, že je pod 

vlivem návykových látek, zejména alkoholu, drog nebo jiných návykových 

látek, 

j) žák je povinen na požádání pedagogického pracovníka, popř. jiné kompetentní 

osobě nechat nahlédnout do svých osobních věcí; v případě nepřítomnosti žáka 

bude kontrola provedena komisionálně. 

- Hlásit okamžitě přítomnému vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení a na 

inventáři DM. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený inventář nebo zařízení, je 

žák (zákonný zástupce) povinen v plné výši nahradit. Opakované porušování 

tohoto ustanovení nebo projevy vandalismu mohou být klasifikované jako závažné 

porušení řádu Dm a může vést až k vyloučení žáka z Domova mládeže. 

- Při odchodu z pokoje vždy uzavřít okno a zamknout pokoj, a tím zamezit možnosti 

vniknutí cizí osoby a případnému zcizení osobních věcí. 
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8. Povinnosti zákonných zástupců žáků 

 
- Zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení Domova mládeže. 

- Na vyzvání ředitele školy nebo vedoucího Domova mládeže se osobně zúčastnit 

projednávání závažných otázek týkajících se chování ubytovaného žáka. 

- Informovat vedoucího Domova mládeže nebo vychovatele o zdravotní způsobilosti 

žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

poskytnout údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo znevýhodněn, včetně 

údaje o druhu postižení. 

- Oznamovat na Domov mládeže údaje podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona č. 

561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost žáka a informovat školu o případných změnách těchto údajů. 

- Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen v případě 

nepředvídatelné nepřítomnosti na Domově mládeže doložit důvody nepřítomnosti 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Žáci ubytovaní na 

Domově mládeže zároveň oznámí nepřítomnost vychovateli. 

- Onemocní-li žák nebo některá osoba, s níž bydlí, infekčním onemocněním, které 

podléhá hlášení, oznámí to žák (zákonný zástupce) neprodleně vychovateli. 

 

 

 

9. Práva žáků 
 

- Používat přidělený pokoj s příslušenstvím. 

- Využívat podle pokynů vychovatele zařízení Domova mládeže, určeného pro 

výchovně vzdělávací činnost a volný čas ubytovaných žáků. 

- Podílet se na organizování výchovné, kulturní, sportovní a společenské činnosti žáků. 

- Zúčastňovat se zájmové činnosti a akcí pořádaných nebo doporučených Domovem, 

podle zájmů a schopností. Zájmovou činnost nelze vykonávat na úkor řádné přípravy 

na vyučování, ve studijní době a v době určené na spánek. 

- Používat hospodárně teplou vodu, která teče po celý školní rok a je všem žákům pro 

běžnou potřebu denně k dispozici. 

- Podávat návrhy a náměty ke všem otázkám života v Domově prostřednictvím svého 

skupinového vychovatele. 

- Ubytovaným žákům je povoleno používat elektronické přístroje (PC, rádia, DVD, 

apod.) pouze po provedení revize přístroje dle ČSN 331610, kterou provádí 

oprávněný revizní technik dle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. Revize 

přístroje je zpoplatněna. Vystavený doklad o revizi bude uložen na vychovatelně. 
Televizní programy, rádia, počítač apod., lze sledovat do doby přípravy na večerku 

(mimo studijní dobu), výjimky lze učinit pouze se souhlasem vychovatele. Při 

porušování řádu DM (hlasitý odposlech, sledování po večerce) bude povolení 

spotřebiče vychovatelem zamítnuto. 

- Vlastní výzdoba a doplnění pokoje je možná jen po projednání a odsouhlasení 

příslušným vychovatelem. 
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10. Ubytovaným žákům není dovoleno 

 
- Kouření ve všech prostorách Domova mládeže, vchodu do ISŠ a jeho okolí. 

- Pití a přechovávání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 

- Přechovávání všech typů zbraní, střelných zbraní a nábojů, chemikálií, výbušnin a 

provádění jakýchkoli chemických pokusů. 

- Přechovávání živých zvířat. 

- Vyklánění se z oken, pokřikování, vyhazování zbytků jídel a jakýchkoli předmětů a 

uchovávání věcí za okny. Při opouštění místnosti musí být okna zavřená. 

- Hrubé vyjadřování a používání hanlivých slov. 

- Přísný zákaz návštěv chlapců na oddělení děvčat a návštěvy děvčat na pokojích 

chlapců. 

- Svévolné přemísťování inventáře Domova, jak na pokojích, tak i v ostatních 

prostorách. 

- Přechovávání cenných předmětů (vyšší částku nad Kč 100,- uschovat do trezoru DM, 

za ztráty mobilních telefonů, PC apod. si zodpovídá každý žák sám). 

 

 

 

11. Výchovná opatření 

 
Výchovná opatření jsou udělována na návrh pedagogických pracovníků DM. Za aktivní 

prospěšnou činnost pro DM, za vzorné chování, plnění povinností může být studentům, 

žákům udělena pochvala vychovatele, ředitele nebo jiné ocenění. 

Za neplnění povinností a nedodržování vnitřního řádu DM může být podle závažností 

uděleno: 

- napomenutí vychovatele 

- důtka vedoucího vychovatele 

- důtka ředitele školy  

- podmínečné ukončení ubytování se zkušební lhůtou nejdéle 1 rok 

- ukončení ubytování v DM 

-  

     Výchovná opatření se písemně oznamují zákonnému zástupci studenta, žáka. Ubytování 

v DM ukončuje ředitel DM na návrh vychovatele a po projednání v pedagogické radě. 

V písemném rozhodnutí při podmínečném ukončení ubytování určí ředitel DM zkušební lhůtu 

nejdéle na 1 rok, do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději do 1 

roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil. Pokud se student dopustí v době nezbytně nutné 

k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel pobyt 

okamžitě. Žáka, kterému bylo ukončeno ubytování, může ředitel ponechat v Domově po dobu 

nezbytně nutnou k nalezení náhradního ubytování. Náhradní ubytování zajišťuje zákonný 

zástupce nebo žák, pokud je zletilý. 

 

 

 

    12. Závěrečná ustanovení 
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     Vnitřní řád závazný pro všechny ubytované žáky, jejich zákonné zástupce a všechny 

pedagogické pracovníky DM. Vnitřní řád je zveřejněn v budově Domova, na místě veřejně 

přístupném a je k dispozici u skupinových vychovatelů. Vychovatelé seznámí ubytované žáky 

s vnitřním řádem na počátku školního roku a pak podle potřeby. Seznámení s řádem potvrdí 

žáci svým podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Karel Mencl 

                                                                                Ředitel ISŠ Rakovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde odstřihněte! 

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

 

 

Seznámili jsme se s Vnitřním řádem Domova mládeže Integrované střední školy 

v Rakovníku 

 

 

Podpis rodičů…………………………………………………………………………………... 

 

Podpis žáka…………………………………………………………………………………….. 


