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Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 
se sídlem 746 95  Opava, Tyršova 867/34 

VNITŘNÍ ŘÁD 

Domova mládeže SŠHS a VOŠ, Opava, příspěvkové organizace 
školní rok 2021/2022 

Vypracoval/a: Mgr. Michal Petro 

Datum vystavení: 1.9.2021 

Schválil: Mgr. Martin Ruský, ředitel školy 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021 
 

 
          Domov mládeže (dále jen DM) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních 
škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen žáci) ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující 
na vzdělávání a výchovu ve středních a vyšších odborných školách. Činnost a provoz DM se řídí zejména 
vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 
zařízeních, její novelou č. 436/2010 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.  

I.  Ubytování a stravování 
Právo na ubytovací a stravovací služby vzniká žákovi na základě rozhodnutí ředitele školy o „Umístění 
do DM“ Alšova a podpisem „Smlouvy o ubytování“ zletilého žáka či jeho zákonného zástupce. 
1. Ubytovaný žák je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se pokyny pracovníků 

domova mládeže. 
2. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch 

kolektivu, může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění. 
3. Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z  těchto 

výchovných opatření: 
a) napomenutí vyslovené skupinovým vychovatelem 
b) důtka udělena vedoucím vychovatelem 
c) důtka udělena ředitelem školy 
d) podmíněné ukončení ubytování v domově mládeže 
e) ukončení ubytování v domově mládeže 

4. Ubytování v domově mládeže ukončí ředitel školy na návrh vedoucího vychovatele po projednání na 
pedagogické poradě. 

5. Při podmíněném ukončení ubytování určí ředitel školy zkušební lhůtu v rozmezí jednoho až pěti 
měsíců. 

6. Žáka, jemuž bylo ukončeno ubytování, může ředitel školy ponechat v domově mládeže po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však na dobu jednoho měsíce ode dne 
stanoveného pro ukončení ubytování v domově. Náhradní ubytování žákovi zajišťují zákonní zástupci, 
popřípadě žák sám, je-li zletilý. Pokud se žák dopustí v době nezbytně nutné k zajištění náhradního 
ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel školy pobyt v domově mládeže okamžitě. 

7. Domov mládeže poskytuje ubytovaným žákům ubytování a celodenní stravu.  
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8. Ubytování a stravování se v domově mládeže finančně hradí měsíčně příkazem k úhradě. Finanční 
částka musí být poukázána na účet č. 115-4403270257/0100 u KB v Opavě nejpozději do 26. dne 
předcházejícího měsíce. Žáka (žákyni), který (která) nebude mít opakovaně zaplaceno ubytování 
v daném termínu, může ředitel školy z ubytování vyloučit. Částka za ubytování pro školní rok 
2020/2021 je stanovena na základě vyhlášky MŠMT ČR ze dne 22. 2. 2005 č. 108/2005 Sb. 
Poplatky u I. kategorie pokoje (cena za 1 lůžko a měsíc) 
 jednolůžkový pokoj Kč 1.600,-- 
 dvoulůžkový pokoj Kč 1.400,-- 
 třílůžkový pokoj Kč 1.300,-- 

9. Výše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže je stanovena podle § 5 vyhl. č. 108/2005 Sb.  
10. Rodiče nebo žák předkládají vedoucí školní jídelny na začátku školního roku, nebo před započetím 

stravování, písemnou přihlášku ke stravování a jsou povinni si osobně přihlásit a odhlásit stravu. 
11. Odhlásit nebo přihlásit stravu lze do 14.00 hod. předchozího dne. Každý strávník si zjistí přihlašovací 

údaje u vedoucí školní jídelny. Přehled o měsíčním vyúčtování, přihlášené a odebrané stravě zjistí 
rodiče v aplikaci ICANTEEN (internet). Přeplatky za stravu se vracejí zpět 1x ročně v měsíci červnu. 

12. Finanční normativ na nákup potravin a poplatky na stravování jsou stanoveny ve školním roce 
2020/2021 v DM Alšova 24-28, Opava, podle vyhlášky MŠMT ČR o školním stravování č.107/2005 Sb., 
§ 5, odstavec 2. Zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci hradí celodenní stravu ve výši stanoveného 
finančního limitu: 

snídaně   Kč     15,-- 
přesnídávka  Kč     12,--  
oběd   Kč     33,-- 
svačina   Kč     11,-- 
večeře   Kč     23,-- 
večeře II.                           Kč       9,-- 

CELKEM  Kč    103,-- 

13. Za kvalitu stravy, kalkulaci, prodej a hygienu stravy odpovídá vedoucí školní jídelny. 
14. Všem ubytovaným žákům je umožněno stravovat se v jídelně DM. Na konzumaci jídel mimo jídelnu 

DM si každý ubytovaný žák donese svůj vlastní jídelní příbor. 
 

II. Další pokyny vnitřního řádu domova mládeže 
1. DM je součástí SŠHS a VOŠ, je to mimoškolní zařízení, ve kterém se zabezpečuje všem ubytovaným 

žákům stravování, nerušená docházka do školy, čas a prostor pro přípravu na vyučování a výchovu. 
Prvořadým úkolem je soustavná příprava na vyučování jako předpoklad k úspěšnému absolvování 
školy, kvalifikace na své budoucí povolání. Pro přípravu na vyučování je stanovena studijní doba. Ti 
ubytovaní žáci, kteří právě nestudují, jsou povinni se chovat tak, aby nerušili ostatní ve studiu. 

2. Žák je ubytován v DM na základě podané přihlášky k ubytování, podepsané zákonnými zástupci žáka 
a rozhodnutí ředitele školy o umístění k ubytování do DM. Umístění do DM platí bezprostředně pro 
následující školní rok. Smlouva o propůjčení ubytovacích prostor mezi studenty (zákonnými 
zástupci) se vždy uzavírá na dobu deseti měsíců školního roku. Tato smlouva studenty opravňuje 
užívat pokoj v době od 1. září do ukončení školního vyučování. V době od pátku 16.00 hodin do 
neděle 17.00 hodin jsou studenti povinni své věci uzamknout do skříní.  

 Zákonní zástupci převezmou společně s žákem pokoj včetně vnitřního vybavení při zahájení 
ubytování a podepíší hmotnou odpovědnost za svěřené vybavení. 

3. Při nastoupení k ubytování do DM je žák povinen odevzdat výchovnému pracovníkovi potvrzení 
o bezinfekčnosti. 
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4. Každý ubytovaný žák obdrží na začátku ubytování čip, za který zaplatí 100,-Kč (není nutné v případě, 
že má žák ISIC kartu). Čipem (kartou) je žák povinen vždy "čipovat" každý odchod a příchod do 
budovy DM. V případě ztráty, zničení nebo poškození si musí zakoupit jiný. 

5. Nově přijatí žáci k ubytování odevzdají fotografii (stejného formátu jako na CP). 
6. Žák se z DM propouští nebo vylučuje mimo období školního vyučování: 

 požádají-li o to rodiče, nebo jiný zákonný zástupce písemně  
 vyžaduje-li to zdravotní stav (nemoc) 
 neplatí-li včas úhradu za ubytování a stravování 
 dopustí-li se přestupků proti vnitřnímu řádu DM (vyloučení) 
Ve všech případech jsou o propuštění, případně vyloučení žáka z DM zákonní zástupci písemně 
informováni. Také bude informována škola, kterou žák navštěvuje. 

7. Žáci ubytovaní v DM mohou navštěvovat rodiče bez požádání zákonných zástupců vždy od pátku 
do neděle. V průběhu týdne, kdy probíhá školní vyučování, jen s písemným souhlasem zákonných 
zástupců. Mimořádné odjezdy žáků během týdne se sdělují rodičům písemně, e-mailem nebo 
telefonicky a rodiče zpětně potvrdí, že syn nebo dcera dojeli domů v pořádku. 
Ubytovaní žáci hlásí vychovateli každý odchod z domova mládeže. 
Do DM přijíždějí žáci v neděli nejpozději do 21.30 hodin. 
Návštěvy žáků u známých nebo příbuzných se povolují po předložení písemného souhlasu rodičů, 
stejně tak i při vycházce mimo Opavu. 

8. Žáci jsou povinni se zařízením DM zacházet šetrně. Zařízení přebírají do osobní odpovědnosti 
a odpovídají za škody. Způsobenou škodu v DM, ať už úmyslně či z nedbalosti, je žák povinen 
uhradit v plné výši, viz zápis o převzetí inventáře na pokoji při nástupu k ubytování do DM 
s podpisem zákonného zástupce - Sbírka zákonů č. 108/1994, § 27. 

9. DM neručí za peníze a cenné předměty, které nemá žák uloženy stanoveným způsobem. Žádáme 
proto rodiče, aby tyto věci do DM svým dětem nedávali. Zejména nedávejte svým dětem větší 
obnosy peněz. Případné ztráty peněz a cenných předmětů nemůže DM nahrazovat. Aby se předešlo 
ztrátám osobních věcí, musí si je žáci v době své nepřítomnosti na pokoji řádně uzamknout, nebo dát 
k úschově vychovateli. Jakoukoliv škodu na majetku DM, ztráty nebo jinou závažnou událost, hlásí 
ihned po zjištění vychovateli ve službě. Žáci mají možnost úschovy peněz a cenných předmětů 
v trezoru ve vychovatelně oproti podpisu. Ztráta předmětů ze zamčené úschovy je hlášena POLICII 
ČR. 

10. Každý ubytovaný žák je povinen pravidelně každý den provádět úklid svého pokoje. 
11. Žáci mají v DM zajištěnou stravu v dostatečném množství. Proto žádáme rodiče, aby nedávali svým 

dětem do DM zásoby jídla. Ukládání potravin za okny není dovoleno, a to z důvodů hygienických, 
zdravotních a estetických. V DM jsou kuchyňky včetně chladniček. 

12. Odnášení nádobí a příborů z jídelny DM je přísně zakázáno. 
13. Ředitelství školy upozorňuje rodiče starších žáků, že nevhodné chování starších žáků vůči mladším 

a využívání či snižování jejich osobností bude trestáno vyloučením z DM. Současně žádáme žáky, 
aby jakékoliv nevhodné chování k nim ihned nahlásili skupinovému vychovateli, vedoucímu 
vychovateli DM nebo řediteli školy. 

14. Součástí DM je hřiště. Do DM je nutno vybavit žáka vhodným sportovním oblečením včetně obuvi. 
15. Přístup do kuchyně a na půdu DM není žákům dovolen. 
16. Užívání soukromých televizních přijímačů v DM není dovoleno – je to v rozporu s dodržováním 

bezpečnostních a protipožárních předpisů. 
17. Před nástupem žáka k ubytování v DM rodiče písemně sdělí, kdy bude jejich dítě pravidelně dojíždět 

do DM (v neděli nebo v pondělí). Jakýkoliv pozdější příjezd do DM jsou rodiče povinni ihned hlásit 
vychovateli ve službě. 

18. Rodiče jsou odpovědni za to, že jejich dítě přijíždí do DM zdrávo. Nelze tolerovat návštěvy lékaře 
v den příjezdu či den po něm následující (mimo případy akutního onemocnění). Žák, pokud je 
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lékařem uznán nemocným na dobu delší než dva dny a schopný odjezdu veřejnými dopravními 
prostředky, musí okamžitě odjet do místa bydliště. Před odjezdem domů k rodičům si odhlásí stravu a 
dobu odjezdu ohlásí službu konajícímu vychovateli. 

19. Žáci jsou povinni při každém odchodu z DM pokoj uzamknout.  
20. V DM se nesmí ubytovaní žáci pohybovat ve spodním prádle. V době od 20.30 do 21.30 hodin, kdy 

je prováděna večerní prezence ubytovaných žáků výchovnými pracovníky, musí být žáci přiměřeně 
oblečeni na svých pokojích. 

21. Návštěvy v DM: 
 vstup do prostoru DM je povolen jen žákům ubytovaným v DM 
 návštěvy se povolují pouze s vědomím vychovatele a ve vyhrazené místnosti 
 každá návštěva je povinna se hlásit v recepci DM nebo u vychovatele ve službě 
 vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích nejsou povoleny - nejedná se o samoúčelný 

zákaz, ale o ochranu práv bydlících. Vzájemné setkávání děvčat a chlapců je možné v recepci 
DM, v jídelně, na hřišti a v klubovně. 

22. Všichni ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat právní normy včetně norem občanského soužití 
a dodržování nočního klidu po 22.00 hodině až do 06.00 hodin ráno. Žáci jsou rovněž povinni 
dodržovat základní pravidla hygieny a ochrany zdraví. 

23. Z bezpečnostních důvodů se zakazuje jakákoliv manipulace s plynem, el. proudem, vyklánění 
se z oken, sezení a stání na oknech a okenních parapetech a lezení po střeše. Používání vlastních 
vysoušečů vlasů, kulem, žehliček a rychlovarných konvic není rovněž dovoleno. Je povoleno využívat 
společné el. sítě pro CD a rádiové přijímače, a to vždy do 21.50 hodin. Vlastní přehrávače, radiové 
přijímače a výpočetní techniku (zejména notebooky) je možno používat jen se souhlasem rodičů a 
platnou revizní zprávou o způsobilosti spotřebiče (tato se zakládá u vychovatelů). 

24. V DM platí přísný zákaz přechovávání různých chemikálií, léků a výbušnin, pití alkoholických 
nápojů, kouření, hraní karet a jiných her o peníze nebo o jiné věci, držení, distribuce a užívání 
návykových a psychotropních látek. V DM je taktéž zakázáno propagovat různé sekty, 
přesvědčení, rasismus a fašismus. V DM není dovoleno přechovávat a rozšiřovat písemné materiály 
s touto tématikou. 
Parkování motorových vozidel v objektu DM, ani jejich používání není dovoleno. 
V DM není rovněž povoleno chovat žádná zvířata. 
 Porušení těchto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti VŘ DM Alšova.     

25. Pokud žák, nebo žákyně přijde do DM v podnapilém stavu, bude tento přestupek považován 
za hrubé porušení  VŘ DM a s tím spojena výše výchovného opatření. Ve vážných případech bude 
žák odvezen na protialkoholní stanici. 

26. Při sportování a při míčových hrách na hřišti DM se budou studenti chovat tak, aby svým chováním 
a přehazováním míče do sousedních zahrad nezpůsobili škodu a špatnou pověst DM SŠHS a VOŠ. 

27. Doba vycházek ubytovaných žáků je následující: 
 žáci I. ročníků do 21.00 hodin 
 žáci II. ročníků do 21.00 hodin 
 žáci III. ročníků do 21.30 hodin 
 žáci IV. ročníků do 21.30 hodin 
 studenti VOŠ do 22.00 hodin 
Vycházky povoluje skupinový vychovatel, prodloužené osobní volno povoluje pouze vedoucí 
vychovatel nebo hlavní služba vychovatele. 

28. Půjčování elektrospotřebičů, hlášení ranního buzení a jiných služeb a požadavků žáků denně do 
21.00 hodin ve vychovatelně. 
Od 21.00 hodin platí zákaz zdržování se děvčat v televizní místnosti chlapců. 

29. Dvůr DM se v období podzimních a zimních měsíců uzamyká ve 20.00 hodin. 
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30. Všichni ubytovaní žáci jsou povinni v DM dodržovat vnitřní řád DM. Ve vztahu k pracovníkům DM 
i mezi sebou budou ubytovaní dodržovat pravidla slušného chování, vážit si práce všech pracovníků 
DM, budou jim nápomocni a budou plnit jejich pokyny. Očekáváme, že se žáci DM budou chovat 
a jednat tak, aby své zájmy podřizovali zájmům kolektivu, a že v tomto roce prokáží vysokou 
morálku, ukázněnost a odpovědnost. 

31. Kroky školského zařízení v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19. Školy mají povinnost 
předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, 
kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled 
zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Škola nemá povinnost aktivně 
zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená 
teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, 
ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního 
onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy DM; v 

případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka 

– tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci a je informován o nutnosti 
bezodkladného převzetí/vyzvednutí žáka z DM. Pokud toto není možné, postupuje se podle 
následujícího bodu. 

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka v DM – dítě/žák/student si 
neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné 
místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných v DM. DM současně informuje 
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka 
z DM; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu DM.  

Ve všech uvedených případech školské zařízení informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 
nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu. V izolační místnosti pobývá osoba až do odchodu z DM nebo do doby převzetí zákonným 
zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. 
Žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do DM 
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře). 
Vždy bude postupováno v souladu s aktuálním souborem doporučení pro školy a školská zařízení 
pro provoz a testování. 

III. Přestupky proti VŘ DM Alšova  
 

Méně závažné přestupky (napomenutí skupinového vychovatele) 
 Nepořádek v osobních věcech, vyhýbání se podílu na úklidu 
 Nedodržení doby osobního volna (do 30 minut) 
 Nedodržení večerky 
Závažnější přestupky (písemné napomenutí skupinového vychovatele) 
 Opakované méně závažné přestupky 
 Netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků a studentů 
 Návštěva na pokoji žáků opačného pohlaví 
 Opakované způsobování škod na majetku DM 
 Opakované porušování zásad ochrany majetku (nezamykání pokoje) 
 Ohrožení zdraví či života, a to vlastního i života nebo zdraví ostatních ubytovaných nebo dalších osob 

(vyhazování předmětů z oken, použití petard…) 
 Pozdní návrat z osobního volna o dobu delší než 30 minut 
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Závažné přestupky (napomenutí vedoucího vychovatele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ) 
 Opakované závažnější přestupky 
 Hrubé, vulgární anebo nepřiměřené chování vůči jiným osobám 
 Vědomý podvod 
 Přechovávání a požívání alkoholických nápojů 
 Příchod do DM v podnapilém stavu, nebo ve stavu ovlivnění návykovou látkou 
 Kouření na pokoji 
 Ohrožení zdraví vylézáním z oken 
 Přijetí návštěvy na pokoji bez vědomí a souhlasu vychovatele 
 Chování zvířat v DM 
 Pobyt v DM v době onemocnění infekční chorobou 
 Propagace sekt, přesvědčení, rasismu, fašismu 

 
Velmi závažné přestupky (důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení z DM nebo ukončení ubytování) 
 Opakované závažné přestupky 
 Krádež, loupež, šikana, vydírání 
 Ublížení na zdraví nebo ohrožení zdraví druhého nebo jiné kriminální delikty 
 Úmyslné způsobení škody na majetku DM 
 Porušení zákazu držení, nošení, distribuce nebo zneužívání drog a jiných návykových látek 
 Porušení zákazu držení zbraní a jiných, život či zdraví, ohrožujících předmětů 
Opakovaným přestupkem se rozumí třetí opakování přestupku obdobného charakteru. 
Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování v příštím 
školním roce. 

 
Vypracoval dne 1. 9. 2021         
Mgr. Michal Petro (ved. vychovatel) 
  
 

Mgr. Martin Ruský 
ředitel školy 
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