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Vnitřní řád domova mládeže při SPŠ, OA a JŠ F-M 

Všeobecné informace 
Domov mládeže při SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek zajišťuje: 

• Ubytování žáků a studentů a studentů škol a školských zařízení v souladu se školským zákonem 
(Zákon 561/2004 Sb.). 

• Žáci a studenti jsou ubytováni na základě vyplněné a podepsané přihlášky. Pokud je žák nezletilý, 
přihlášku podává jeho zákonný zástupce. Přihláška se vztahuje na jeden školní rok. 

• Přihláška platí ode dne nástupu k ubytování, výše úplaty za ubytování v daném měsíci se sníží o 
poměrnou část z celkové úplaty, a to za dobu kdy je student ubytován až do konce daného měsíce. 

• O přijetí k ubytování rozhoduje vedoucí vychovatel DM, o případném neumístění je student 
informován v co nejkratším možném termínu. 

• S vnitřním řádem domova mládeže jsou ubytovaní studenti seznámeni na vstupní informativní 
schůzce. Vnitřní řád domova v tištěné podobě je k dispozici na nástěnce DM, nebo v kanceláři 
vychovatelů.  
 

Práva a povinnosti ubytovaných, zásady vztahů mezi ubytovanými  

a zaměstnanci 

Ubytovaný má právo: 

• využívat vnitřní společné prostory DM (kuchyňky, tělocvična SPŠ, studovny, a vnější společné 
prostory jako je hřiště SPŠ) 

• stravovat se ve ŠJ ve stanovených časech – snídaně, přesnídávka, svačina, druhá večeře, hlavní 
jídlo – večeře 

• vyjadřovat se ke kvalitě i podmínkám ubytování a stravování 

 Ubytovaný je povinen: 

• dodržovat všechna ustanovení vnitřního řádu DM 

• hradit ubytování a stravu dle platebního nastavení 

• dbát všech pokynů vychovatelů a pracovníků DM, a to z hlediska provozu, bezpečnosti a hygieny  

• studenti jsou povinni v případě zjištění požáru, havárie či úrazu neprodleně zahájit záchranné 
práce a informovat pracovníka DM 

• podílet se na plnění vzdělávacího programu DM 

• včas (při nástupu) informovat vychovatele o specifických zdravotních aspektech nastupujícího 
studenta 

mailto:skola@pojfm.cz
http://www.pojfm.cz/


 
 2 / 3 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (i s ohledem na prevenci 

sociálně patologických jevů) 

• ředitel školy, popř. vedoucí vychovatel domova mládeže může v případě závažného porušení 
vnitřního řádu DM rozhodnout o udělení výchovných opatření dle vnitřního řádu DM 

• ubytovaní studenti mají zakázáno na DM přechovávat a konzumovat jakékoli návykové látky 
včetně alkoholu. Ve všech prostorách DM je zakázáno kouřit 

• ubytovaný vždy upozorní vychovatele DM na nedostatky a poškození vybavení DM 

• vychovatelé DM spolupracují s metodiky školní prevence na jednotlivých školách 

• vychovatelé sledují chování studentů a zaměřují se na prevenci sociálně patologických jevů, 
spolupracují s rodiči a s orgány státní správy a samosprávy (vše v souladu s předpisy o ochraně 
osobních údajů) 

Podmínky zacházení s majetkem domova mládeže 

• je zakázáno jakkoliv poškozovat inventář pokojů a majetek domova mládeže 

• není povoleno provádět změny v umístění nábytku bez souhlasu vychovatele 

• za škodu způsobenou na domově mládeže může být podle rozsahu požadována finanční náhrada 

• je zakázáno vynášet nádobí z jídelny na pokoje 

• ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek na pokojích i ostatních společných prostorách DM 

• všechny společné prostory jsou uklízeny denně úklidovou firmou, pokoje pak 1x týdně 

• 2x za měsíc se provádí výměna ložního prádla 

• užívá-li student vlastní elektrospotřebič, musí mít platnou elektro-revizi, nevyžadujeme ji u 
počítačů 

Provoz na domově mládeže 

• Provoz domova mládeže pro ubytované studenty je zabezpečen od neděle 18:00 hod. do pátku 
17:00 hod. 

• V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. platí pro všechny ubytované dodržovat noční klid. 

• Ostrahu a pedagogický dozor v době od 22:00 hod. do 6:00 hod. zabezpečuje soukromá agentura 
(558 406 111, 558 406 294, 736 284 170). 

• Při odchodu z DM nechávají studenti své domovní průkazky na vrátnici a při návratu si je 
vyzvednou. 

• Studenti jsou povinni se na DM vracet ve stanovených časech:  
o žáci středních škol – do 21:00 hod.  
o studenti VOŠ a nástavbového studia – 22:00 hod. 

• Případný pozdější návrat je nutno předem projednat s přítomným vychovatelem. 

• Objekt je uzavřen od 22:00 hod. do 4:30 hod. 

• Výdej stravy: 
o snídaně od 6:00 hod. do 8:00 hod.  
o obědy od 12:00 hod. do 14:30 hod. 
o večeře od 17:00 hod. do 18:00 hod.  
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Podmínky ubytování a stravování a jejich úhrada  

• Při nástupu k ubytování je vybírána hotovostní kauce 3.000,- Kč, ze které se hradí ubytování  
a strava za poslední měsíc studentova pobytu na DM, a případné prokázané poškození majetku na 
DM, zůstatek kauce je zaslán na účet klienta, nebo je vyplacena v hotovosti. 

• Cena ubytování činí 1. 600,- Kč/měsíčně a je podmíněna odběrem minimálně polopenze (snídaně 
a večeře). 

• Cena stravného: snídaně 34,- Kč, oběd 45,- Kč a večeře 37,- Kč. 

• Ke stravování je nutno zakoupit čip za 105,- Kč, mimo studenty SPŠ a OA. 

• Ubytováni jsou povinni odebírat celou polopenzi, strava je přihlášena automaticky na všechny 
školní dny daného měsíce, změny si studenti provádějí individuálně a včas na terminálu nebo 
přímo v kanceláři pro prodej stravného.  

• Úhrada stravy a nájemného je hrazena převodem z účtu po svolení k inkasu k 5. dni každého 
měsíce zpětně. 

• Hradit stravu dle platebního nastavení. 

• Plnoletí studenti mají právo obdržet vyúčtování odebrané stravy, u neplnoletých studentů jsou 
informováni rodiče popř. zákonní zástupci.  

• V případě neuhrazení platby je studentovi ukončeno ubytování a stravování.  

• Student má nárok na snížené nájemné, jestliže jeho přechodná nepřítomnost na DM je důsledkem 
organizace výuky na jeho škole, toto je nutno doložit např. potvrzením o odborné praxi či 
rozpisem výuky. V takovém případě uhradí student pouze snížené nájemné, nejméně však 50% 
plné sazby. Takovým případem není však zkouškové období.  

• Ředitel školy může se souhlasem zřizovatele vystupovat jako zprostředkovatel smlouvy mezi 
žákem nebo studentem starším 15 let na jedné straně a právnickou či fyzickou osobou na druhé 
stran, ve které se za sjednaných podmínek právnická či fyzická osoba zaváže poskytovat žákovi či 
studentovi příspěvek na ubytování. 

Ukončení ubytování 

• Student se může odhlásit z ubytování na DM kdykoli v průběhu školního roku. Odhlašuje se 
vyplněním a podpisem příslušného formuláře – odhlášky.  

• Odhláška platí ode dne odhlášení.  

• Výše úplaty za ubytování v posledním měsíci se sníží na poměrnou část celkové úplaty.  

• Odhláška platí až do konce školního roku. Nelze se odhlásit z ubytování na přechodnou dobu.  
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PhDr. Richard Mohyla, vedoucí vychovatel                ………………………………………………………….. 
 
 
 
Mgr. Martin Tobiáš, ředitel     ………………………………………………………….. 


