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SOŠ a SOU, Praha – Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 - Čakovice 

 

 

Vnitřní řád Domova mládeže (DM), 
který je součástí SOŠ a SOU, Praha – Čakovice 

 

 
Domov mládeže je mimoškolní ubytovací a výchovné zařízení sloužící k ubytování a 

stravování žákům a zajištění výchovně-pedagogické péče během školního roku. 

DM je v provozu během školního roku mimo víkendů, prázdnin a státem uznávaných svátků. 

Změnu provozní doby povoluje ředitelka školy. Ubytování v DM se poskytuje žákům a 

žákyním zásadně na dobu jednoho školního roku, a to na základě platné přihlášky. Během 

školního roku ukončí ředitelka školy žákovi umístění v DM pokud: 

 

a) o to požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.  

b) zákonný zástupce nebo žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených 

s ubytováním po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů. 

c) žák přestal být žákem školy. 

d) žákovi bylo povoleno přerušit studium. 

e) žákovi bylo ukončeno ubytování v DM pro porušování vnitřního řádu DM. 

 

Práva ubytovaných: 

 

 používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení DM určeného 

ubytovaným. 

 podílet se na organizaci života žáků a žákyň v DM a účastnit se akcí pořádaných DM. 

 podávat připomínky ke všem otázkám života DM vedoucímu vychovateli nebo 

vychovateli. 

 odjíždět na dny pracovního volna a klidu k rodičům. 

 požádat vychovatele konajícího službu o vycházku z důvodu individuální zájmové 

činnosti, sportovních, kulturních, společenských a školních akcí. 

 vyžadovat klid na DM v době studijního klidu a po večerce. 

 požádat o prodloužení studijní doby po večerce a řídit se pokyny vychovatelů. 

 hlásit vychovateli případné poranění v době ubytování v DM. 

 

 Povinnosti ubytovaných: 

 

 dodržovat vnitřní řád DM a řídit se pokyny vychovatelů. 

 dodržovat stanovené podmínky k užívání WiFi na DM  

 svědomitě se připravovat do vyučování a dodržovat klid ve studijní době. 

 udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji, společných prostorách a 

venkovním areálu DM, denně uklízet pokoj a vynášet odpadkový koš na určené místo 

 dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy. 

 nepoužívat vlastní elektrospotřebiče (televizory, žehličky, varné konvice, 

topinkovače, toustovače, vařiče, teplomety atd.) Veškeré potřebné elektrospotřebiče 

jsou k dispozici ve vybavení DM. 



2 

 

 

 

 

 nabíjení mobilního telefonu, tabletu či notebooku je povoleno pouze originální 

nabíječkou (kabelem) od výrobce za poplatek 20 Kč/měsíc/přístroj. 

 fény a kulmy používat pouze s originálním napájecím kabelem za poplatek 10 

Kč/měsíc/přístroj. 

 vlastní notebooky a tablety mohou žáci používat se souhlasem rodičů a to pouze na 

vlastní zodpovědnost. 

 šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodu. 

 dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, chodit přiměřeně a čistě oblečen. 

 označené potraviny ukládat pouze v ledničce DM, ledničku vyklízet vždy před 

odjezdem domů. 

 oznámit vychovateli každý úraz a onemocnění v DM. 

 přicházet do DM bez známek požití alkoholu a návykových látek, po příchodu do DM 

 se neprodleně nahlásit vychovateli, při podezření na požití alkoholu nebo návykové 

látky se podrobit zkoušce na alkohol nebo návykové látky vedené oprávněnou osobou.   

 nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz. Pokud se tomu nelze 

vyhnout, pak jsou žáci povinni uložit cennosti v kanceláři vychovatele, případně 

v uzamykatelných pokladničkách ve své skříni. 

 výzdobu na pokojích musí žák projednat s vychovatelem a umístit ji na vyhrazeném 

místě. Zásadně nesmí být neestetická, propagovat fašismus, rasismus a další 

nedemokratické ideje, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky, kouření, alkohol, 

pornografii, násilí atd. 

 předat pokoj po ukončení ubytování nepoškozený s výjimkou obvyklého opotřebení. 

 

V Domově mládeže je zakázáno: 

 

 svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do elektroinstalací a ostatních síti. 

 požívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky ve všech 

prostorách DM a v celém areálu školy. 

 kouřit ve všech prostorách DM včetně areálu školy. 

 přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a 

výbušninami. 

 hrát hazardní hry. 

 opouštět DM bez svolení vychovatele. 

 přemisťovat inventář bez vědomí vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu 

mimo místa k tomu určená. 

 provádět opravy elektrických věcí (pojistky, vypínače, zásuvky, výměna žárovek). 

 navštěvovat se na pokojích dívky – chlapci a naopak, výjimku tvoří pouze společná 

příprava na vyučování a to pouze se souhlasem vychovatele.  

 přechovávat zvířata. 

 používání jízdních kol a motorových vozidel, výjimku mohou dohodnout rodiče žáka 

s ředitelkou SOŠ a SOU. V případě souhlasu rodičů přebírá zodpovědnost za 

přepravované osoby v dopravním prostředku řidič. 

 v době studijního klidu a po večerce používat radiopřijímače a jinak rušící 

elektroniku. 
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Výchovná opatření 

 

Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný nebo 

mimořádně záslužný čin ve prospěch jednotlivce či kolektivu, může být žákovi udělena 

pochvala nebo jiné ocenění: 

 

 

 pochvala ředitelky škoy 

 

   Pokud žák poruší Vnitřní řád DM, budou použita podle závažnosti provinění tato 

opatření 

 

 podmíněné ukončení ubytování na zkušební dobu v rozmezí jednoho až pěti měsíců. 

 ukončení ubytování. 

 

      Pochvala a jiná opatření k posílení kázně studentů do 18 let se oznamují písemně rodičům 

nebo zákonným zástupcům žáka a zaznamenávají se do osobních spisů žáka. 

 

Odjezd do místa bydliště  

 

V průběhu školního roku odjíždějí žáci na dny pracovního klidu a na dny kdy se nevyučuje, 

do místa bydliště. Příjezd v neděli hlásí žák vychovateli v kanceláři a zapíše se do příjezdové 

listiny. Nemůže-li žák přijet, hlásí neprodleně tuto skutečnost vychovateli telefonicky, u 

nezletilých žáků toto oznamují rodiče. Odjezdy domů během týdne (ze závažných důvodů) 

zletilí oznámí vychovateli, nezletilí doloží písemnou žádost rodičů, v případě nepředvídaných 

situací (náhle onemocnění apod.) na telefonickou žádost rodičů, s tím, že potvrdí telefonicky 

jejich bezpečný příjezd domů.      

        

    Stravování + ubytování: 

 

 žáci se stravují v  jídelně ve dnech, kdy jsou přítomni v DM, celodenní stravování je 

zajištěno v jídelně SOŠ a SOU, Praha - Čakovice.  

             

 úhradu nákladů za ubytování a stravování je žák povinen provést do 25. dne 

vždy předem. Tj. 25. 8. na září školního roku   

            

 k úrovni stravování se mohou žáci vyjadřovat na schůzkách výchovných skupin  

 

 stravování lze odhlásit po dobu nepřítomnosti žáka v DM, a to nejpozději do 8,00 

ráno daný den  - telefon pro ohlašování stravy 774 495 004 – odhlášená strava 

bude odečtena při vyúčtování. 
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     Hygiena a zdravotní opatření DM:   

  

 z hygienických důvodů se žáci ihned po příchodu do DM přezouvají do domácí 

obuvi. 

 žáci ráno vstávají po vyhlášení budíčku, větrají, provádějí běžný úklid pokojů, denně 

vyprazdňují odpadkové koše. 

 nemocní žáci jsou umístěni na izolační místnost a po telefonickém vyrozumění 

rodičů, zákonného zástupce (u nezletilých žáků) odjíždějí domů. 

 pravidelně každý čtvrtek provádí žáci větší úklid pokoje a svých osobních věcí 

(skříně, vynesení odpadků, setření prachu) kontrolu úklidu pokojů provádějí 

vychovatelé konající službu. 

 během školního roku se provádí výměna ložního prádla zpravidla ve 14 denních         

intervalech (k posunu může dojít z důvodu vánočních, jarních nebo pololetních 

prázdnin, státních svátků apod.). Čisté ložní prádlo se vydává z místnosti k tomu 

určené – skladu prádla, použité ložní prádlo se vrací do místnosti k tomu uzpůsobené, 

kde jsou prádlové koše. Žáci si mohou prádlo vyměnit z opodstatněného důvodu i 

mimo tyto termíny. 

 

 

Tímto se ruší platnost ubytovacího řádu ze dne 1. 9. 2006 včetně všech jeho dodatků. 

 

Praha 1. 9. 2021 

 

 

 

 

Mgr. Věra Nováková v. r. 

ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice 

 
 


