
VNITŘNÍ ŘÁD

Domov mládeže Zemědělské akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola.

Domov mládeže zajišťuje výchovu mimo vyučování, ubytování a stravování žáků gymnázia,
střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy. 
Žáci, kteří  jsou v domově mládeže ubytováni,  a to jak trvale, nebo jen dočasně, jsou povinni znát
vnitřní řád a řídit se jeho ustanoveními.

A/ Přijímání a propouštění žáků

Na umístění v DM nemá žák právní nárok. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního
roku. Podáním přihlášky nevzniká nárok na ubytování. Během školního roku je ukončeno ubytování
v domově v případech:

1) O propouštění požádá žák starší 18 let nebo rodiče nezletilého žáka.
2) Neplatí-li  náklady  spojené  s ubytováním a  stravováním po  dobu dvou  měsíců  s výjimkou

vážných důvodů.
3) Přestane-li být žákem školy.
4) Poruší-li závažně vnitřní řád DM.

B/ Ubytovaný žák má právo

1) Používat přidělenou místnost s příslušenstvím.
2) Využívat veškerého zařízení DM.
3) Podílet se na výchovných, kulturních, společenských a sportovních činnostech.
4) Aktivně se podílet na životě DM.
5) Zúčastňovat se zájmových činností a akcí pořádaných nebo doporučených DM.
6) Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na DM.

C/ Ubytovaný žák je povinen

1) Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM, režim dne a týdne a řídit se pokyny vychovatelů.
2) Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti.
3) Stravovat se ve školní jídelně. Výjimku povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti.
4) Šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami.
5) Udržovat čistotu a pořádek na ložnici, ve společných prostorách a provádět práce a služby pro

kolektiv.
6) Pečovat o své zdraví.
7) Pečovat o svůj zevnějšek a vkusné oblečení.
8) Při pobytu v DM používat domácí oblečení a domácí obuv.
9) Dodržovat zásady slušného chování a společenského styku.
10) Dodržovat  pravidla  bezpečnosti  a  ochrany vlastního zdraví  i  spolubydlících a  protipožární

předpisy.
11) Okamžitě hlásit zjištěné závady vychovateli.
12) Uhradit způsobené škody.



D/ Ubytovaným žákům není dovoleno

1) Kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů při pobytu na DM (včetně vycházek).
2) Používání zdraví škodlivých látek.
3) Hraní hazardních her.
4) Přechovávání všech typů střelných a bodných zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin.
5) Používání  vlastních  elektrických  spotřebičů  (rychlovarné  konvice,  ponorné  vařiče),  vyjma

schválených a zrevidovaných.
6) Zasahování do instalace jakéhokoliv druhu.
7) Používání motorových vozidel, jízdních kol a parkování v okolí DM.
8) Svévolné přemisťování inventáře.
9) Vyhazování odpadků z oken.
10) Vyklánění se z oken a balkonů.
11) Používání výtahu (výjimku povoluje vychovatel DM).
12) Přechovávání cenných předmětů a větších částek peněz.

E/ Zdravotnická a hygienická opatření

DM se řídí směrnicemi ministerstva zdravotnictví a směrnicemi hygienické a protiepidemické péče
pro hromadné ubytovny a pokyny okresního hygienika.

1) Každý žák je povinen plnit požadavky osobní a kolektivní hygieny.
2) Z domova do DM odjíždí žák jen tehdy, není-li nemocen.
3) Nemůže-li  žák ze  zdravotních nebo jiných vážných důvodů jít  do školy,  oznámí to  ihned

vychovateli,  který zařídí  návštěvu lékaře.  Bez lékařského potvrzení  a vědomí vychovatele
nemůže žák opustit DM a odjet k rodičům.

4) Při převzetí žáka do nemocničního ošetření podá vychovatel okamžitě zprávu rodičům.
5) Poruší-li žák nařízení lékaře nebo vychovatele, zbavuje tím pracovníky DM odpovědnosti za

jeho zdravotní stav.
6) Jídlo pro nemocné, kteří nemohou z lůžka zajistí vychovatel.

F/ Zájmová činnost a koupání ve volných tocích a na koupalištích

1) Zájmovou činnost  mohou žáci  konat  na DM, ve škole  a  v jiných zařízeních.  Žáci  mohou
navštěvovat zájmové kroužky nebo kurzy mimo DM a školu jen se souhlasem vychovatele a
písemným souhlasem rodičů.

2) Bez písemného souhlasu rodičů a bez vědomí vychovatele se nesmějí žáci koupat ve vodních
tocích, nádržích ani koupalištích.

G/ Služby žáků

Pro dodržování pořádku a denního řádu je určována z řad žáků služba, která je pomocníkem
vychovatele. Rozsah práce a povinností žákovské služby je určen zvláštními pokyny, které upřesňuje
vychovatel.

H/ Studijní klid a osobní volno

Řídí se denním řádem.
1) Studijní doba je stanovena v denním režimu DM. Žáci studují na ložnicích a jsou povinni

dodržovat studijní klid. Výjimku povoluje vychovatel.
2) Vycházky žákům povoluje službu konající vychovatel. Vycházky jsou povolovány s ohledem

na věk, prospěch a chování žáka.



I/ Návštěvy v     DM  

Ze  zdravotních,  bezpečnostních  a  kázeňských  důvodu  není  nikomu cizímu  povolen  vstup  do
ubytovacích prostor. Návštěvy se hlásí v kanceláři. Uvolnění žáka povoluje vychovatel.

J/ Odjezdy žáků z     DM a návraty do DM  

1) Každý  pátek  odjíždějí  žáci  k rodičům.  V odůvodněných  případech  mohou  odjet  žáci
k rodičům i během týdne, ale vždy jen se svolením vychovatele a po předložení písemného
vyžádání od rodičů.

2) Návrat  do  DM  je  možný  v den  před  dnem  vyučování,  a  to  do  21.30  hod.  nebo  ráno
vyučovacího dne tak, aby byl zajištěn včasný nástup na vyučování, nejdříve však v 6.00 hod.

K/ Stravování žáků ve školní jídelně

Ve školní jídelně se stravují všichni žáci, kteří jsou ubytováni na DM. Ve zvláštních případech
(lékařem předepsaná dieta či jiné závažné důvody ( může udělit ředitel výjimku ze stravování.
Jídla  se  vydávají  v době  uvedené  denním  řádem  DM.  Přijde-li  žák  pozdě,  není  oprávněn
požadovat vydání stravy. Snídaně a večeře je dovoleno odnášet pouze pro žáky, kteří konají praxi
nebo jsou nemocní. Žáci, kteří se nebudou některý den ve školní jídelně stravovat, jsou povinni
odhlásit  si  stravenky  24  hodin  předem,  částka  jim  bude  odečtena.  Neodhlásí-li  si  žák  včas
stravenky,  úhrada  stravy  propadá.  Poplatky  za  stravu  jsou  žáci  povinni  zaplatit  hotovostním
stykem,  za  ubytování  hotovostním  nebo  po  individuální  domluvě  i  bezhotovostním  stykem
nejpozději do 30. dne předešlého měsíce. V případě, že žák nezaplatí včas, může být ze stravování
a  ubytování  DM vyloučen.  Výjimku ze stravování  povoluje  ředitel  školy na základě písemné
žádosti rodičů.

I/ Výchovná opatření

1) Za vzorné chování,  za vzorné plnění povinností,  za mimořádnou aktivitu může být žákům
udělena pochvala nebo jiné ocenění. 
Pochvalu uděluje vychovatel, vedoucí vychovatel nebo ředitel školy.

2) Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu DM, může mu být uloženo některé z těchto výchovných
opatření:

- výtka vychovatele,
- důtka ředitele,
- podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou do 1 roku, kterou stanoví ředitel školy

dle závažnosti přestupku
- nepodmíněné vyloučení z DM

 V Hořicích 1. 9. 2018 Ing. Stanislav Neuman
      ředitel školy



Vnitřní řád domova mládeže

platný pro studenty Vyšší odborné školy v Hořicích

Studenti VOŠ ubytovaní v DM respektují zásady soužití s mladšími spolužáky z gymnázia, 
střední odborné školy a středního odborného učiliště a jsou jim kladným příkladem. Je proto nezbytné,
aby se seznámili s vnitřním řádem DM, který je pro žáky závazný.

„Koncepce domovů mládeže“ č. j. 21 293/97-71 MŠMT ČR, která vychází v Vyhlášky č. 
64/1992 Sb., o domovech mládeže, uvádí na str. 4.: „V případě, že jsou v domově mládeže ubytováni 
studenti VOŠ je třeba, aby se pravidlům vnitřního řádu přizpůsobili.“

STUDENT VOŠ UBYTOVANÝ V DM JE POVINEN:

- šetřit zařízení DM, elektrickou energii a vodou,
- udržovat pořádek a čistotu v pokoji a ve společných prostorách,
- v době pobytu v DM používat domácí obuv,
- dodržovat zásady slušného chování a společenského styku,
- dodržovat pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany,
- okamžitě hlásit vychovateli zjištěné závady, uhradit způsobené škody
- dodržovat noční klid DM (po 22 hod.).

UBYTOVANÝM STUDENTŮM VOŠ NENÍ DOVOLENO:

- kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů v DM,
- užívání psychotropních látek,
- přechovávání všech typů střelných a bodných zbraní, chemikálií a výbušnin,
- používání vlastních elektrických spotřebičů, zasahování do jakékoliv instalace,
- používání výtahu (výjimku povoluje vychovatel DM),
- přijímání návštěv cizích (neubytovaných) osob bez souhlasu vychovatele,
- parkování  soukromých vozidel  v areálu školy  a  DM (pouze  se  souhlasem ředitele

školy)
- ukládání soukromých jízdních kol v budově DM (vzhledem k nedostatku prostoru)

Studentům  VOŠ  jsou  povoleny  vycházky  do  23.00  hod.,  předpokládaný  pozdější
příchod je nutno dohodnout s vychovatelem, konajícím noční službu. Po návratu musí
být  zachován  naprostý  klid.  Vzájemné  návštěvy  na  pokoji  po  22.00  hod.  jsou
zakázány!

Ubytovaným studentům je  poskytována  celodenní  strava.  Studenti  VOŠ ubytovaní
v DM, kteří nemají zájem o celodenní stravu, požádají před koncem měsíce o výjimku
ze stravování na předepsaném formuláři, který předají vedoucí školní jídelny.

V Hořicích dne 1. 9. 2018  Ing. Stanislav Neuman
ředitel školy



Režim týdne

NEDĚLE
18.00 – 21.30     Příjezdy žáků
21.15 – 21.45     Příprava na večerku - večerka
21.45 – 6.30       Noční klid

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK
6.30                    Budíček
6.30 – 7.30         Snídaně, ranní hygiena, úklid pokojů
7.30                    Odchod do školy
7.45                    Uzamčení DM, odchod žáků k lékaři
12.00                  Oběd I.
13.00                  Oběd II.
13.30 – 17.30     Osobní volno, výchovná a zájmová činnost
                           Schůzky skupin
17.30 – 17.45     Večeře
18.00 – 19.30     Příprava na vyučování
19.15 – 21.15     Osobní volno, vycházky dle ročníků
21.15 – 21.45     Příprava na večerku, osobní hygiena, večerka
21.45 – 6.30       Noční klid

PÁTEK             nebo odjezdový den v případě svátku, prázdnin apod.
6.30                    Budíček
6.30 – 7.30         Snídaně, ranní hygiena, úklid pokojů
11.00                  Oběd
do 15 hod.          Odjezd žáků z DM

Studenti mají možnost opustit DM v době 19.30 – 20.00, 21.00 – 21.15 hod. Vycházka pouze
do parku u Husa, nákup ve večerce/po dohodě s vychovatelem v hlavní službě.


