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Čl. I. 

Poslání domova 

Domov mládeže je mimoškolním výchovným zařízením, které je zřízeno brněnským 

biskupstvím. Domov poskytuje ubytování a celodenní stravování ve školní jídelně 

na Kosmákově ulici č. 45. Umožňuje nerušenou docházku do školy a zajišťuje podmínky pro 

studium a  křesťanskou duchovní výchovu. Žáci jsou povinni dbát o dobrou pověst domova a 

přispívat k ní svým studijním úsilím a vzorným chováním.  

Domov svou výchovnou činností navazuje na vzdělávací práci školy a na výchovné 

působení rodiny. Bydlet zde mohou ti, kteří se dobrovolně přizpůsobí všem ustanovením 

řádu a pokynům vychovatelek, chtějí úspěšně studovat a usilovat o sebevýchovu v duchu 

křesťanské etiky.  

 

Čl. II. 

Ubytování a propuštění žáků 

Ředitelka školy přijímá k ubytování žáky podle možností a kapacity domova a podle 

potřeb a předpokladů žáků. Ubytování je poskytnuto na dobu školního roku, t.j. od září do 

června za předpokladu, že studující splňují podmínky pro přijetí. Přijímací řízení pro další 

školní rok se obnovuje vždy koncem školního roku za předpokladu, že studující podá novou 

přihlášku (do konce dubna). Ubytování je ukončeno k domluvenému datu na základě písemné 

žádosti žáka (je-li žák nezletilý, podají žádost rodiče). Při závažném porušení VŘ DM a 

z rozhodnutí pí ředitelky školy, je žákovi okamžitě ubytování ukončeno. Na umístění v domově 

nemají žáci právní nárok. Platbu za ubytování na DM uhradí zálohově měsíc předem do 20. 

dne v měsíci. Platbu za září je nutné uhradit do 20. července a její provedení je podmínkou 

přijetí. Podrobnější informace jsou uvedeny v dopise o přijetí. 

 

Čl. III. 

Stravování žáků 

Všichni ubytovaní žáci mají povinnost se stravovat ve školní jídelně, s výjimkou těch, 

kteří mají zdravotní důvody potvrzené lékařem. Jídla se podávají v době uvedené v rozvrhu dne 

domova. Žáci v jídelně zachovávají klid a podřizují se pokynům zaměstnanců kuchyně. S 

potravinami zacházejí žáci hospodárně, zbytky jídla patří jen do nádob určených k tomuto 

účelu. Kdo z nedbalosti nepřijde k jídlu včas, není oprávněn požadovat je v pozdější době. Při 

odjezdu z DM si mohou žáci odhlásit stravu. Připomínky ke stravování mohou žáci řešit 

prostřednictvím vychovatelek nebo přímo s vedoucí kuchyně. Stravenky žáci obdrží od 

vychovatelek na celý měsíc. Vyúčtování se provádí dvakrát ročně.  

 

Čl. IV. 

Výchovná a zdravotní nařízení 

Nemůže-li žák ze zdravotních nebo jiných důvodů odejít do školy, oznámí to do 8 hodin 

vychovatelce. Na DM smí zůstat pouze jeden den a jen se souhlasem rodiče, žák bude omluven 

ve škole. Vyžaduje-li zdravotní stav návštěvu lékaře, ihned po návratu od lékaře oznámí 

nemocný žák vychovatelce stanovisko lékaře. Při onemocnění, které umožňuje cestování, 

budou informováni rodiče a žák odjede domů. V případě onemocnění, které neumožňuje odjezd 

domů, zůstane žák na svém pokoji nebo na izolaci a o situaci budou informováni rodiče žáka. 

Dále je povinen řídit se pokyny vychovatelek a lékaře. Časté pozdní odchody do školy budou 



řešeny výchovným opatřením (např. zakázáním vycházky, napomenutím apod.). Žáci jsou 

povinni, z hygienických důvodů, mít své osobní přezůvky. 

 

Studijní doba od 16,00 - 17,30 hod se týká žáků všech škol. Žáci studují na svých 

pokojích, po domluvě ve studovně nebo knihovně. Ve studijní době na počítačích pracují pouze 

se souhlasem vychovatelky, zachovávají klid a neruší ostatní. Ve volném čase se žáci mohou 

věnovat zájmové činnosti.  

Noční klid je třeba důsledně dodržovat. Vzhledem k časnému vstávání a odchodům 

některých žáků na praxe už kolem 5 hodiny ranní, nebude tolerován hluk na pokojích po 

22. hodině. Opakované rušení nočního klidu bude řešeno výchovným opatřením. Po 22. hodině 

se zhasnou velká světla na pokojích, v nutném případě si žák může rozsvítit lampičku, bude se 

zdržovat ve své posteli v oděvu vhodném ke spánku. 

Příjezd žáků do domova je v neděli od 16,00 do 22,00 hodin nebo v pondělí od 6,00 hodin.  

Příjezdy v jinou, než stanovenou dobu, nebo příjezdy přímo do školy musí oznámit 

vychovatelce a u žáků do 18 let písemně nebo telefonicky potvrdí rodiče. Pokud žák 

nepřijede na DM do 22 hodin a nedá o sobě zprávu, bude informována policie. Po příjezdu 

žáci mladší 18 let, odevzdají vychovatelce průkazku podepsanou rodiči.  

O víkendech, prázdninách a volných dnech prostory DM slouží pro účely ubytování, 

žáci se řídí pokyny vychovatelek. V den odjezdu žáci opustí DM do 15,00 hod. Žák mladší 

18 let si před odjezdem vyzvedne u vychovatelky potvrzenou průkazku. Odjíždí-li žák do 18 

let jinam než domů, musí to předem potvrdit rodič, písemně nebo telefonicky.  

Po příchodu ze školy žák ohlásí svoji přítomnost vychovatelce. Každý odchod z DM 

musí žák oznámit vychovatelce.  

Žákům je zakázáno v areálu domova kouřit a používat elektronické cigarety. 

Nesmí přechovávat, požívat a nabízet alkoholické nápoje. Nesmí přechovávat, nabízet, 

užívat, prodávat nebo vyrábět drogy a jiné toxické návykové a zdraví ohrožující látky.  

 

Pokud by ubytovaný žák použil fyzické či slovní násilí, vyhrožování, urážení vůči 

zaměstnanci DM nebo žákovi bude mu ubytování okamžitě ukončeno. V případě, že by se 

kterýkoli žák ocitl v situaci postiženého má právo obrátit se přímo na ředitelku nebo zástupce 

ředitelky. 

Čl. V. 

Bezpečnostní opatření 

Žáci ubytovaní v domově jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, která 

zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví i ochranu společného a osobního majetku.  

Žákům není dovoleno sedět v okně ani se z okna vyklánět, vylévat vodu nebo jiné 

tekutiny, vyhazovat předměty, ani z oken pokřikovat. 

Každý žák má uzamykatelnou skříň, stolek a skříňku na boty. Při nástupu obdrží 

uvedené klíče. Správa domova neručí za ztráty osobních věcí volně uložených na veřejně 

přístupných místech. Úschova peněz a cenných předmětů je možná krátkodobě v trezoru v 

kanceláři. Žákům je přísně zakázáno si svévolně zapůjčovat nebo brát věci, které jsou 

majetkem jiných žáků nebo dalších osob. 

Žáci nesmí opustit neuzamčený pokoj a nesmí se zamykat na pokoji. Před odchodem 

z pokoje jsou žáci povinni zkontrolovat, zda v něm nejsou zapojeny elektrické spotřebiče (vč. 

nabíječek), je-li uzavřena voda, zhasnuto světlo a zavřená okna. Všechna tato bezpečnostní 

opatření platí také při odchodu ze společných místností, umýváren, sprch apod.  

Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, nesmí se rozsvěcovat svíčky, 

používat vlastní elektrotepelné spotřebiče – žehličky, vařiče, varné konvice, přímotopná 



tělesa, elektrické podušky. Z vlastních elektrotepelných přístrojů je možno používat pouze 

přístroje na úpravu vlasů. Žehličku, žehlicí prkno a fén je možné si zapůjčit u vychovatelky. 

Dále mohou žáci používat vlastní elektrické spotřebiče – notebooky, tablety, hudební nástroje, 

nabíječky na mobily apod. Uvedené spotřebiče napájené z elektrorozvodné sítě musí být 

profesionální výroby, v dobrém technickém stavu, musí mít možnost připojení na střídavé 

síťové napětí 220 V a musí být v provozu umístěny na dobře větratelném místě. Síťové adaptéry 

musí odpovídat příkonu napájeného přístroje. Všechny tyto přístroje musí splňovat základní 

bezpečnostní předpisy, jak z hlediska ochrany proti úrazu elektrickým proudem (ČSN 332010), 

tak z hlediska požární bezpečnosti. Žáci jsou povinni své elektrospotřebiče v  uvedeném 

termínu předložit ke vstupní kontrole. Pokud si v průběhu roku přivezou další 

elektrospotřebič, jsou povinni tuto změnu nahlásit vychovatelce. V průběhu školního roku 

budou prováděny pravidelné kontroly spotřebičů dle ČSN 331610 ve stanovených lhůtách. Ve 

stanovený den ponechají žáci spotřebiče na určeném místě a pověřený pracovník provede 

kontrolu. Nabíječku je nutno vyndat ze sítě po každém nabití! Také v případě poruchy a po 

každé odborné opravě jsou žáci povinni předložit spotřebič ke kontrole. 

 

Čl. VI. 

Provozní opatření 

Výměna ložního prádla vydaného DM anebo vlastního, se podle stanovených 

hygienických předpisů provádí 1x za 14 dní. Při zašpinění nebo onemocnění podle potřeby 

častěji.  

Kontrola úklidu a hodnocení pokojů se provádí každý den ráno. Především je třeba dbát 

na čistotu podlahy, vynesený koš, pořádek na stolech a v osobních věcech. Na pokoji nesmí 

zůstat špinavé nádobí a zbytky jídla. Týdenní úklid se provádí každou středu. Žáci jsou povinni 

uklizené prostory (skříň, zásuvky ve stole, postel) ukázat ke kontrole vychovatelce vždy 

před odchodem na vycházku. 

Při poškození ložního prádla nebo nábytku žák uhradí opravu. Žáci nikde 

nepoškozují malbu zatloukáním hřebíků a připínáků do zdi, ani vylepováním plakátů a obrázků 

na zeď nebo nábytek bez svolení vychovatelky.  

Manipulace s topením je přísně zakázána. Je-li v místnosti zima nebo je-li přetopeno, 

oznámí to vychovatelce. 

 

Čl. VII. 

Práva a povinnosti žáků 

Aby každý z ubytovaných žáků měl možnost rozvíjet svou osobnost, vytvářet přátelské 

vztahy a mohl se podílet na společném životě v domově, jsou stanovena práva a povinnosti 

žáků. 

Žáci se snaží, aby mezi všemi vládlo přátelství, radost, vzájemná úcta, ohleduplnost ke 

druhým, respekt, aby pomáhal jeden druhému. Zachovávají kázeň a pořádek ve svých i 

společných věcech. Vystříhají se jakéhokoliv projevu egoismu, povýšenosti, škodolibosti, 

zlomyslnosti či agrese. Dovoleno je všechno, co žákům prospívá po studijní, zdravotní a 

duchovní stránce, neodporuje zákonům a křesťanským zásadám. Zakázáno je všechno, co škodí 

lidem a odporuje poslání domova. 

 

VII. A. Ubytovaný žák má právo: 

 

1. používat přidělený pokoj s příslušenstvím a užívat veškerého zařízení domova 

určeného pro žáky 

2. na výměnu ložního prádla 1x za 14 dní  



3. požádat o uložení větší částky peněz, cenných věcí v kanceláři pod dohled 

vychovatelek 

4. podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím 

vychovatelky 

5. podílet se na organizaci kulturní, duchovní, společenské a sportovní činnosti žáků, 

zúčastňovat se zájmové činnosti a duchovních a výchovných akcí pořádaných nebo 

doporučených domovem 

6. přijímat  1x týdně návštěvy a to pouze ve vestibulu domova  

7. požádat vychovatelku o vycházku dle pravidel vycházek domova 

8. používat se souhlasem vedení domova a spolubydlících vlastní notebook, tablet a 

mobil (mimo studijní dobu a mimo dobu nočního klidu) 

9. používat ledničku ve společných prostorách 

 

VII. B. Ubytovaný žák je povinen: 

 

1. znát a dodržovat ustanovení Vnitřního řádu DM, řídit se pokyny vychovatelek. 

Mít úctu k žákům a zaměstnancům, respektovat prostory určené pouze pro 

zaměstnance (vychovatelna), vstupovat do nich až po vyzvání a se svolením 

vychovatelky.  

2. zachovávat pravidla bezpečnosti a protipožárních předpisů, chránit zdraví vlastní 

i spolubydlících 

3. zacházet šetrně se zařízením, šetřit elektrickou energii, vodu a teplo, 

nespotřebované potraviny nevyhazovat do odpadků, ale ukládat je do boxu na 

potraviny 

4. okamžitě hlásit vychovatelce závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a 

inventáři a veškeré skutečnosti, které mohou mít charakter trestného činu 

5. ohlásit poškození věcí (zaviněné škody hradí ten, kdo je způsobil) 

6. po příchodu do domova se přezout do domácí obuvi a boty uložit do své skříňky 

v přízemí 

7. udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, ve svém pokoji, ve společných 

prostorách DM a jeho okolí 

8. každý den před odchodem do školy nebo na praxi provést úklid jím užívaných 

prostor, vykonat práce stanovené rozpisem služeb na pokoji  

9. chránit své věci, finanční hotovost, před ztrátou nebo odcizením ukládáním do 

uzamykatelné skříně, stolku - jakoukoliv ztrátu neprodleně nahlásit vychovatelce 

10. nahlásit vychovatelce vlastní elektrospotřebiče a na požádání je předložit ke 

kontrole 

11. střídat se v konání služeb na vrátnici (po dobu studijní doby je žák na vrátnici sám) 

12. svědomitě se připravovat na vyučování, dodržovat povinnou studijní dobu 

13. informovat vychovatelku v případě úrazu či onemocnění - na DM smí zůstat pouze 

1 den a to jen se souhlasem rodiče, dále je povinen informovat vychovatelku o 

návštěvě u lékaře nebo jde-li na dobrovolnictví nebo jiné mimoškolní aktivity 

14. při úrazu druhé osoby poskytnout první pomoc, případně přivolat lékařskou 

pomoc a je povinen bezodkladně informovat vychovatelku 

15. žák mladší 18 let je povinen odevzdat písemný nebo telefonický souhlas rodičů při 

účasti na mimoškolních aktivitách nebo odjíždí-li z DM v jiný než stanovený den  

16. při odchodu z DM vypnout elektrospotřebiče ze zásuvky, zavřít okna, zamknout 

pokoj a klíč odevzdat do kanceláře 

17. nahlásit každou návštěvu vychovatelce a respektovat zákaz chození návštěv na 

pokoj 



18. dodržovat večerku i čas určený pro večerní hygienu 

19. účastnit se pravidelného shromáždění ve studovně DM 

20. při podezření na požití alkoholu se podrobit dechové zkoušce na digitálním 

detektoru 

21. při podezření na užití drogy se podrobit drogovému testu   

22. uvolnit ubytovací prostor pro potřeby školy 

23. se nahlásit, po skončení vyučování, vychovatelce, až poté odchází na všechny 

odpolední aktivity (nesmí svévolně a bez souhlasu někam odejít rovnou po 

vyučování) 

 

 

VII. C. Ubytovaným žákům není dovoleno: 

 

1. kouřit v prostorách DM ani v jeho okolí, zákaz platí i pro elektronickou cigaretu 

2. donášet, přechovávat a konzumovat alkohol, drogy a jiné návykové a zdraví 

škodlivé látky na DM, rovněž i na vycházkách a v době osobního volna 

3. přinášet ani přechovávat v DM a celém jeho areálu zbraně, náboje, chemikálie, 

výbušniny a nic, co by mohlo zdravotně nebo morálně ohrožovat spolubydlící  

4. v době vycházek navštěvovat herny a noční kluby  

5. používat ubytovací prostor (pokoj) k výrobě a opravám různých předmětů a 

podobným činnostem, které by mohly způsobit poškození nebo znečistění tohoto 

prostoru 

6. zasahovat do instalací všeho druhu, manipulovat s kotli a termostaty 

7. používat vlastní elektrotepelné spotřebiče, viz bezpečností opatření 

8. přemisťovat inventář DM, lepit na nábytek nebo na stěny plakáty, fotky, 

obrázky… 

9. přenášet lůžkoviny mimo pokoj, nosit boty na pokoj (mimo potřeby usušení) 

10. pracovat na lůžku s barvami 

11. donášet a přechovávat zvířata 

12. narušovat pořádek a dobré mezilidské vztahy, šikanovat, využívat spolubydlící 

k osobním posluhám, zastrašovat, vydírat nebo dělat jiný tělesný nebo slovní 

nátlak 

13. v neděli po příjezdu a ve všední den po 19 hodině opustit DM bez vědomí a dovolení 

vychovatelky  

14. od 22 do 6 hodin rušit hlasitým hovorem, poslechem hudby a přehráváním filmu 

ostatní ubytované.  

15. odnášet ze školní jídelny jakékoli nádobí a příbory  

16. v době vycházek se koupat nebo bruslit ve volné přírodě 

 

Čl. VIII. 

 

Pravidla návštěv na DM 

 

Chlapci a dívky ubytovaní na DM zachovávají zákaz vzájemných návštěv na pokojích. 

K účelu učení, přátelského posezení využívají společné prostory DM. Pokud bude 

zjištěno, že chlapci navštěvují pokoje dívek či naopak dívky pokoje chlapců bez svolení 

vychovatelky, je to důvod k výchovnému opatření či okamžitému vyloučení. 

 



Návštěvní doba pro neubytované na DM je stanovena do 20,30 hodin ve vestibulu DM.  

Je možná pouze po domluvě s vychovatelkou. 

 

Pokud toto nebude respektováno, návštěva bude ukončena. 

 

 

Čl. IX. 

Pravidla vycházek 

 

 2x týdně (út,st), po 19 hodině, má žák právo jít na vycházku:  

žáci 1. ročníku      do 21,00 hod. 

žáci od 2. ročníku do 18 let      do 22,00 hod. 

žáci nad 18 let                  do 23,00 hod. 

 

Žák potvrzenou průkazku odloží při odchodu na vrátnici a po návratu ji odevzdá 

vychovatelce. 

Bez předložené průkazky nebude žákovi vycházka umožněna. 

 

 

Čl. X. 

Výchovná opatření 

Za správný život, ušlechtilé chování a za mimořádné projevy obětavosti a pomoci se uděluje 

žákům domova: 

 

 Pochvala vychovatelky, vedoucí vychovatelky, ředitelky školy. 

 Ocenění příkladného chování Otcem biskupem. 

Při porušení a nedodržování uvedených pravidel se udělují žákům výchovná opatření: 

 

 Napomenutí vychovatelky, vedoucí vychovatelky. 

 Důtka ředitelky školy. 

 Podmíněné vyloučení (lhůta nejdéle do konce školního roku). 

 Vyloučení. 

 

O výchovných opatřeních jsou informováni rodiče žáka. Podle míry přestupku lze 

použít kteréhokoliv opatření bez předchozích stupňů. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. XI. 

Rozvrh dne 

 

6,30   budíček  

7,00   osobní hygiena 

7,30   úklid pokojů, individuální odchod do školy dle rozvrhu 

6,30 – 7,45  snídaně 

9,00 kontrola pokojů vychovatelkou, hodnocení úklidu, kontroluje se  

                                         i plnění bezpečnostních a požárních opatření) 

11,00 – 14,30  oběd 

do 16,00    osobní volno (příchod na DM po skončení školního vyučování) 

15,30 – 19,00  služba na vrátnici 

16,00 – 17,30 povinná studijní doba – mimo středy  

17,30 - 18,30  večeře 

19,00   uzamčení budovy, ukončení služby na vrátnici 

 

19,00 – 23,00  vycházky podle pravidel  

 

19,00 – 21,30  studium, zájmová činnost nebo osobní volno 

20,30   ukončení návštěv  

21,00 – 22,00  osobní hygiena 

21,30   ukončení všech aktivit na DM (tisk a kopírování na vychovatelně, 

    hry ve studovně, vzájemné návštěvy na pokojích) 

21,30    večerka pro žáky 1. ročníku 

21,30 – 22,00  příprava na večerku (rozestlání postele, umytí nádobí, poklizení 

    stolu a osobních věcí, hygiena a převlečení do oděvu určeného na 

    spaní) 

22,00   večerka ostatních žáků 

 

Žák, který se z vycházky vrátí po 22 hodině je povinen chovat se tiše,  

tak, aby nerušil ostatní.  

 

22,00 – 6,00                     noční klid  

 

Každé pondělí je v kapli DM slavena v 19 hodin mše svatá. 

Kaple je přístupná kdykoliv se souhlasem vychovatelky. 

 

Čl. XII. 

Závěr 

          

Všichni jsou povinni se důkladně seznámit s tímto Vnitřním řádem a důsledně jej dodržovat.      

Řád je závazný pro všechny ubytované žáky. Výjimku z řádu povolují vychovatelky, popřípadě 

ředitelka školy.  

  

          V Jihlavě 1. 9. 2019                                                        Mgr. Kuncová Jana 

                                                                                                vedoucí vychovatelka 


