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1. Úvod 
Domov mládeže Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256 (dále jen „domov“) je 
školským zařízením, jehož činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 
256 (dále „SZŠ Svitavy“). 

Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, 
vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 
školských účelových zařízeních, v platném znění, předpisy s uvedenými normami 
souvisejícími a obecně platnými právními předpisy. 

 

2. Údaje o domově 
Školské zařízení:   Domov mládeže, součást Střední zdravotnické školy, Svitavy,  

  Purkyňova 256 

Adresa:      Kijevská 1909/7, 568 02 Svitavy 

IČ školy:      00498815 

IZO DM:      002518392 

Kapacita:     66 ubytovaných 

Doplňková činnost:  poskytování ubytování pro veřejnost 

Ředitel:       PhDr. Radim Dřímal 

Vedoucí vychovatelka: Ivana Čermáková 

Telefon:      702286746 

Internet:      www.szs.svitavy.cz 

E-mail:      dm@szs.svitavy.cz 

 

Název zřizovatele:  Pardubický kraj 

Sídlo zřizovatele:   532 11 Pardubice, Komenského náměstí 125 

IČ zřizovatele:    70 892 822 

Internet:      www.pardubickykraj.cz 

E-mail:      posta@pardubickykraj.cz 

 

3. Účel a organizace domova 
1. Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen 

„žák“) ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost 
středních škol a vyšších odborných škol (dále jen „střední škola“) a zajišťuje těmto žákům 
školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i 
žák druhého stupně základní školy. Domov neposkytuje ubytování o víkendech, v době 
školních prázdnin, státních svátků a volných dnů vyhlášených ředitelem SZŠ Svitavy. 

2. Domov slouží pro ubytování žáků SZŠ Svitavy, v případě volné kapacity i pro ubytování 
žáků svitavských středních škol. 

3. Domov poskytuje ubytovací služby veřejnosti v době nepřítomnosti ubytovaných žáků v 
rámci doplňkové činnosti SZŠ Svitavy. 

4. Domov vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových 
činností. 

5. Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále 
jen "skupina"). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve 
skupině je 20 a nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. V odůvodněných případech může 

http://www.szs.svitavy.cz/
mailto:dm@szs.svitavy.cz
http://www.pardubickykraj.cz/
mailto:posta@pardubickykraj.cz
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ředitel zvýšit nejvyšší počet žáků ve skupině až o 3. Podmínky a rozdělení žáků do 
skupin na školní rok stanovuje vedoucí vychovatelka domova. 

6. Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku. 

 

4. Umísťování žáků a studentů v domově 
(1) Při umísťování žáka do domova přihlíží ředitel ke vzdálenosti místa jejich bydliště, 

dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu 
stavu. 

(2) O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel na základě přihlášky 
podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. 
Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý 
školní rok. 

(3) Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel a informuje o něm zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka; termín se zveřejní rovněž způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Ředitel písemně vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o 
umístění nebo neumístění do domova. Na umístění v domově není právní nárok. 

(5) Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud: 

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, 

b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za 
ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s 
ředitelem jiný termín úhrady, 

c) žák přestal být žákem střední školy, 

d) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

e) žák byl vyloučen z domova, nebo 

f)      žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, 
která ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání. 

 

5. Úplata za ubytování v domově 
1) Domov se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje. 

2) Pokoje se zařazují do I. a II. kategorie. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do 
I. kategorie. Pokoje, které mají 4 až 6 lůžek, se zařazují do II. kategorie. Úplata za 
ubytování činí: 

a) v pokoji I. kategorie 1250 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc, 

b) v pokoji I. kategorie 650 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc (při pravidelném 
využití nejvíce 2 dny v týdnu v souvislosti praktickým vyučováním nebo odborným 
výcvikem), 

c) v pokoji II. kategorie 900 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc 

d) v pokoji II. kategorie 500 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc (při pravidelném 
využití nejvíce 2 dny v týdnu v souvislosti praktickým vyučováním nebo odborným 
výcvikem). 

3) Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny 
v kalendářním měsíci.  

4) V případě, že žák nastoupí na ubytování nebo ukončí ubytování v průběhu kalendářního 
měsíce, činí výše úplaty za každý započatý týden ¼ měsíční úplaty. 
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6. Práva a povinnosti žáků ubytovaných v domově  
1) Ubytovaný žák má právo: 

a) na základní vybavení přiděleného pokoje a na pravidelnou výměnu ložního prádla, 

b) používat veškeré vybavení a zařízení domova (televizní přijímač, DVD přehrávač, 
mikrovlnnou troubu, elektrické sporáky, chladničky, rychlovarné konvice, žehličku, stůl 
na stolní tenis aj.), 

c) předkládat návrhy a připomínky k otázkám života v domově, 

d) podílet se na organizaci činnosti v domově, 

e) vytvořit orgán, žákovskou samosprávu, který je bude zastupovat při jednání 
s vedením domova,  

f) zúčastňovat se zájmové činnosti v domově, 

g) odjíždět k rodičům během týdne, ale jen s písemným nebo telefonickým souhlasem 
rodičů. 

2) Ubytovaný žák je povinen:  

a) dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se pokyny pedagogických 
i nepedagogických pracovníků domova, 

b) svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti 
sebevzděláváním, 

c) udržovat pořádek v přiděleném pokoji, v ostatních místnostech (klubovna, jídelna, 
kuchyň, tělocvična, koupelny, WC) a venkovních prostorách domova, 

d) dodržovat požární předpisy a pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví 
ostatních osob, 

e) nahlásit onemocnění vychovatelce, 

f) šetřit zařízení domova, elektrickou energií, teplem a vodou, 

g) hlásit okamžitě zjištěné závady na zařízení domova pedagogickým nebo 
nepedagogickým pracovníkům, 

h) chránit své věci před zcizením, nepřinášet na domov cenné věci a větší částky peněz, 

i) finančně uhradit svévolně způsobené škody, 

j) dodržovat základní hygienická pravidla (denně se umývat, čistit si zuby, po příchodu 
ze školy se přezouvat a převlékat, používat na spaní noční prádlo, umývat si ruce 
před jídlem a po použití WC), 

k) při odchodu z pokoje zavřít okno a zamknout pokoj. 

3) Ubytovaným žákům je zakázáno: 

a) přinášet, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (omamné a psychotropní 
látky, alkohol, tabákové výrobky) ve všech vnějších i vnitřních prostorách domova a 
při akcích organizovaných domovem. Zákaz se vztahuje obdobně na elektronické 
cigarety. Jako zásadní porušení vnitřního řádu se posuzuje též pobyt žáků v domově 
pod vlivem návykové látky. V případě porušení tohoto zákazu informuje vychovatel 
zákonného zástupce nezletilého žáka. Jestliže má pracovník domova podezření, že 
došlo k distribuci omamných a psychotropních látek, oznámí tuto skutečnost řediteli. 
Ředitel vyrozumí příslušné oddělení Policie ČR.  

a) zasahovat do elektrické instalace a regulace topení, 

b) přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin, 

c) stěhovat nábytek na pokojích (pouze po domluvě), 

d) v době osobního volna opustit město, 

e) používání vlastních elektrospotřebičů k vaření, 

f) rozdělávat oheň a pálit svíčky, vonné tyčinky. 

4) Ubytovaným žákům lze povolit: 
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a) po projednání s pedagogickým pracovníkem výjimku z ustanovení vnitřního řádu 
(mimořádné vycházky se souhlasem zákonného zástupce, výzdoba pokoje, apod.), 

b) změnu studijní doby z důvodu individuálních studijních návyků, dobrého studijního 
prospěchu, kroužků a pravidelných sportovních akcí, 

c) používání vlastního notebooku, rádia, elektrického holicího strojku, kulmy, fénu apod.   

 

7. Pravidla vzájemných vztahů žáků, zákonných zástupců žáků a 
zaměstnanců domova 

a) Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci domova, žáky a zákonnými zástupci žáků musí 
vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a 
důstojnosti.  

b) Všichni zaměstnanci domova, žáci a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování 
základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

c) Ředitel může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo 
o vyloučení žáka z domova. V případě zvláště závažného zaviněného porušení 
povinností stanovených školským zákonem ředitel rozhodne o vyloučení žáka nebo 
studenta z domova vždy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel 
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu 
zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským 
zákonem nebo vnitřním řádem, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení. 

d) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 
domova nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné 
porušení povinností stanovených školským zákonem. 

e) Dopustí-li se žák jednání podle předchozího odstavce, oznámí ředitel tuto skutečnost 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do 
následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

f) Zaměstnanci domova jsou povinni vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo 
používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo 
veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor domova 
opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. (zákon č. 65/2017, o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek). 

g) Osoby oprávněné kontrolovat zákaz zneužívání alkoholu a jiných návykových látek v 
prostorách domova jsou vedoucí vychovatelka a ředitel. 

 

8. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství a násilí 
1)  Žáci umístění v domově mají právo: 

a) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v domově i na akcích organizovaných 
domovem, 

b) na odpočinek v průběhu výchovné činnosti, 

c) na odstraňování škodlivin z prostor domova a dodržování hygienických norem, 

d) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, 
xenofobie a netolerance vůči odlišnosti, 

e) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně 
patologickými jevy, 
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f) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s alkoholem a 
jinými návykovými látkami a ostatními zdraví či životu nebezpečnými látkami, 

g) na svobodu myšlení, projevu a náboženství, 

h) na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí potřebné pomoci a 
podpory v oblastech, pro které jsou určeny, 

i) obracet se na školního metodika prevence se žádostí o konzultaci, radu či pomoc, 

j) na pojistné plnění školních událostí v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou mezi 
školou a pojišťovnou.  

2) Žáci ubytovaní v domově jsou povinni: 

a) chránit své zdraví i zdraví jiných, 

b) chovat se tak, aby nezpůsobili zranění a jakékoliv škody sobě, ostatním ubytovaným a 
dalším osobám v domově, 

c) upozornit vychovatelku na spolužáka, který je pod vlivem alkoholu či jiných návykových 
látek a tím předejít možnému nebezpečí úrazu; upozornit vychovatelku na jiné možné 
nebezpečí, 

d) okamžitě hlásit vychovatelce, popř. zaměstnanci domova veškerá zranění, úrazy, jakož 
i další události, jež vedly nebo by mohly vést k ohrožení života, zdraví a majetku 
vlastního i jiných osob v době výchovné činnosti i při všech činnostech 
organizovaných domovem. 

3) Výkon dohledu 

Výkon dohledu nad žáky provádějí pedagogičtí pracovníci (vychovatelky). V době od 09:30 
do 11:30 je výkonem dohledu pověřen nepedagogický pracovník (uklízečka), který byl o 
výkonu dohledu řádně poučen dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví 
pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, v platném znění. 

 

9. Výchovná opatření 
1) Pochvaly 

Žákovi může být udělena pochvala vychovatelky, vedoucí vychovatelky a ředitele domova. 

2) Kázeňská opatření 

Ředitel může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským 
zákonem nebo vnitřním řádem domova rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o 
vyloučení žáka z domova. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební 
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího 
zaviněného porušení povinností dle první věty, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení. 

 

9. Provoz domova 
1) Provozní doba 

Neděle:     18:00 - 22:00 

Pondělí – čtvrtek:  06:00 - 09:30  11,30 - 22:00 

Pátek:     06:00 - 10:00 

2) Režim dne 

06:00 - 06:45  budíček 

06:45 - 07:30  osobní hygiena, sebeobslužná činnost, snídaně 

07:30 - 07:45  odchod do školy 

07:45 – 09:30  individuální činnost, samostudium (pro žákyně ve volných hodinách 

11:30 - 13:30  oběd, individuální a zájmová činnost 
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13:30 - 17:00  osobní volno, organizované nebo volné zaměstnání 

17:00 - 17:45  večeře 

17:45 - 18:00  příprava na studium 

18:00 - 19:45  doba klidu a tolerance 

19:45 - 21:30  individuální zájmová či organizovaná činnost 

21:30 - 22:00  osobní hygiena, příprava na spánek  

22:00     noční klid 

Žáci ubytovaní v chlapeckém pavilonu (1. patro, praxe 3. a 4. ročníku SZŠ) mají noční klid od 
21:30. 

3) Večerní vycházky 

1. ročník:   do 20:00 

2. ročník:   do 21:00 

3. a 4. ročník:  do 21:30 

Další mimořádné vycházky povoluje skupinová vychovatelka nebo vychovatelka, která má 
službu. 

4) Návštěvy 

Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů není dovoleno nikomu cizímu bez vědomí 
pracovníka domova vstupovat do areálu domova. Rodiče mohou domov navštívit v 
doprovodu vychovatelky. 

5) Výchovná činnost 

Výchovná činnost se řídí platným školním vzdělávacím programem domova. Vychovatelky 
plánují výchovnou činnost prostřednictvím měsíčního plánu, který zveřejňují žákům 
nejpozději týden před začátkem aktuálního měsíce. Realizaci výchovné činnosti a důležité 
informace spojené s plněním jejího obsahu včetně chování žáků vychovatelky 
zaznamenávají do deníku výchovné skupiny a denních záznamů. 

6) Stravování 

Celodenní stravování žáků ubytovaných v domově zajišťuje školní jídelna SZŠ Svitavy. 
Obědy si mohou žáci jiných škol zajistit ve smluvní jídelně příslušné školy. 

7) Omlouvání žáka 

Nemůže-li se žák ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů zúčastnit výuky, ohlásí to 
ihned vychovatelce. Důvody pro nepřítomnost ve škole posoudí vychovatelka a rozhodne, 
zda žák zůstane v domově, podrobí se lékařské prohlídce nebo půjde do školy. Onemocní-li 
žák v místě bydliště, je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen 
neprodleně informovat vychovatelku.  

8) Noční klid 

V době od 22:00 (21:30) do 06:00 nesmí žáci narušovat noční klid. V tuto dobu provádí 
vychovatel běžné úkony zaměřené na péči a dohled nad žáky. V případě jakýchkoliv potíží 
se na něho žák obrací. 

9) Platba za ubytování 

Platba za ubytování musí být na příslušný měsíc uhrazena do konce měsíce předchozího. 
Informace k úhradě sděluje SZŠ Svitavy v rozhodnutí o umístění žáka v domově. 

 

10. Účinnost vnitřního řádu 
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1. září 2018. 

 

PhDr. Radim Dřímal, 

ředitel  


