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Domov mládeže zajišťuje výchovu mimo vyučování a zabezpečuje ubytování žáků v 1. patře
domova mládeže, blok A, buňky č. 101, 102, 105, 106

1. Zahájení ubytování a ukončení ubytování.
a. Přihlášku do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud
je zletilý, řediteli školy. Na základě přihlášky rozhodne ředitel školy o ubytování
žáka.
b. O ukončení ubytování rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného
zástupce nebo žáka, pokud je zletilý, přestane-li být žák žákem školy, popř. při
vyloučení žáka z domova mládeže.
c. Ubytování na domově mládeže se poskytuje žákům ve školním roce s výjimkou
prázdnin. Ubytování žáků se standardně poskytuje od neděle od 16:30 hodin do
pátku. Při příjezdu na domov mládeže se ubytovaný žák nahlásí vychovateli, při
mimořádném opuštění domova mládeže musí žák tuto skutečnost písemné
oznámit vychovateli. Nezletilý žáci musí mít pro mimořádný odjezd z domova
mládeže souhlas zákonného zástupce. V mimořádných případech může být žák
ubytován i přes sobotu a neděli. Nezletilý žák musí mít pro toto mimořádné
ubytování souhlas zákonného zástupce.
2. Práva a povinnosti ubytovaných žáků
a. ubytovaný žák má právo:
- používat přidělenou místnost s příslušenstvím
- využívat veškeré zařízení DM určené pro žáky
- přijímat návštěvy v době mimo studijního a nočního klidu
- možnost předkládat návrhy a připomínky
- používat vlastní schválené elektrické spotřebiče
b. ubytovaný žák je povinen:
- dodržovat všechna ustanovení řádu domova mládeže, režim dne, řídit se pokyny
výchovných pracovníků a pracovníků školy
- cenné elektronické zařízení smí mít žák na pokoji pouze se souhlasem vedoucího
vychovatele domova mládeže, je povinen je zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich ztrátě
nebo poškození
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- cenné věci, peníze a další cennosti je povinen žák zabezpečit před jejich zcizením, může
využít trezor na vychovatelně domova mládeže
- šetřit zařízení domova mládeže, šetřit elektrickou energií a vodou
- udržovat pořádek a čistotu svých věcí, svého pokoje, společných prostor, dbát o hygienu
a provádět práce a služby určené vychovatelem
- dodržovat pravidla BOZ a požární předpisy
- hlásit okamžitě jakékoli závady skupinovému vychovateli
- uhradit škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti
- třídit odpad
c. ubytovaným žáků je zakázáno:
- přechovávání a pití alkoholických nápojů, přechovávání a požívání omamných a
psychotropních látek a jejich distribuci, přechovávání šech typů střelných a bodných
zbraní, nábojů, chemikálií a výbušnin
- svévolné přemísťování a ničení zařízení a inventáře domova mládeže
- vodit návštěvy na domov mládeže bez vědomí vychovatele
- kouřit v celém areálu školy a domova mládeže
3. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a žáků se zaměstnanci ve školském zařízení
Vzájemné vztahy na Domově mládeže VOŠ a Střední škole hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
respektují zásadu vzájemné úcty, důstojnosti, názorové snášenlivosti a solidarity.
a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských
vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel
a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech
prostorách školy.
d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy, vůči ostatním
žákům nebo pracovníků školy vůči žákům je vždy považováno za závažné porušení školního
řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními
předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3), žák za ně
může být vyloučen ze školy.
Žák má právo na důstojnou komunikaci se všemi zaměstnanci školy, konzultace s
vychovatelem, musí být respektována jeho osobnost a za žádných okolností nesmí být
jakýmkoli způsobem diskriminován a nesmí být snižována jeho osobnost.
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Žák má právo sdělit svůj názor, podnět vychovateli, třídnímu učiteli, vyučujícím, výchovnému
poradci nebo metodikovi školní prevence, či zástupci vedení školy.
Žák má právo na poradenskou pomoc či radu vychovatele, třídního učitele, metodika primární
prevence nebo vedení školy v případě, že se ocitne v tísni nebo má problémy.
Žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení,
mimořádné schopnosti a talent).
V případě nevhodného chování namířeného vůči pracovníkovi školy jsou školním řádem
stanovena pravidla pro udělení kázeňského opatření.
Žáci v rámci svého vzdělávání:
- Dodržují pravidla slušného chování, na Domově mládeže oslovují pedagogické zaměstnance
pane vychovateli, pane učiteli/paní učitelko, případně akademickým titulem.
- Vhodným způsobem se aktivně zapojují do činností organizovaných DM.
- Plní úkoly stanovené v průběhu dne a úkoly zadané vychovatelem.
Žáci mají možnost:
- Být v kontaktu s výchovným poradcem nebo preventistou sociálně patologických jevů.
- Využívat konzultací s vychovatelem ve stanovených konzultačních hodinách nebo po dohodě
s pedagogickým pracovníkem.
- Upozornit pedagogického pracovníka na okolnosti, které by mohli souviset s porušováním
podmínek školního řádu, sociálně patologických jevů, diskriminace a rasismu.
4. Výchovná opatření
- pochvala vychovatele
- návrh na pochvalu ředitele školy
- návrh na důtku třídního učitele
- návrh na podmínečné vyloučení z domova mládeže
- návrh na vyloučení z domova mládeže
Výchovná opatření jsou oznámena zákonnému zástupci a zapsána do osobního spisu.
5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
- žáci jsou povinni dodržovat předpisy BOZP a PO
- součástí BOZP jsou i pokyny o pohybu žáků na domově mládeže, chování na pokojích,
manipulace s elektrickými spotřebiči
- před každou akcí jsou žáci prokazatelným způsobem poučeni o chování na akci a při
přesunu na a z akce odpovědným výchovným pracovníkem
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6. Podmínky ochrany a zajištění před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
6.1 Obecná ustanovení
Žáci jsou povinni v Domově mládeže i mimo něj a při všech akcích pořádaných školou
v souvislosti s výchovným a vzdělávacím procesem dodržovat hygienu a bezpečnost práce,
respektovat pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy týkající se
zabezpečení BOZP, chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní.
Případný úraz nebo zranění při školní činnosti žák neprodleně hlásí vychovateli, který zapisuje
úraz do knihy úrazů, nebo sepisuje protokol o úrazu ve spolupráci se zástupcem pro BOZP.
Úraz může žák hlásit i nepedagogickému pracovníku školy.
Žáci jsou povinni znát a respektovat protipožární a poplachové směrnice školy, které jsou
zveřejněny na DM. Na začátku školního roku jsou seznámeni s čísly první pomoci, policie a
hlášení požáru a s evakuačním plánem budov. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm na
školních pracovištích i při všech akcích DM souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem.
Je zakázáno zasahovat do instalace jakéhokoli druhu, opravovat elektrické spotřebiče,
vyměňovat vadné pojistky nebo žárovky apod.
Bez povolení vyučujícího je žákům zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče (např.
i nabíječky mobilních telefonů). I v případě povolení jejich použití musí žák doložit
revizní zprávu o spotřebiči, či přístroji.
Žákům je zakázáno svévolně přemísťovat zařízení a inventář DM nebo do nich zasahovat.
Žáci jsou povinni dodržovat provozní řády těchto prostor DM. S pravidly a zásadami BOZP
jsou seznámeni příslušným vychovatelem na začátku školního roku v úvodních sezeních. O
poučení je proveden zápis a žáci potvrdí seznámení s poučením svými podpisy u jeho textu.
V jakékoli situaci, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob se postupuje
podle Plánu krizové připravenosti a Opatření při mimořádné události.
Dohled nad nezletilými žáky je prováděn ve dnech vyučování a v neděli podle rozpisu, při
odchodu žáků ze školy pedagogem podle rozpisu dohledů, při přesunu mezi budovami během
přestávky pověřeným pracovníkem (zpravidla vychovatel) a při akcích školy souvisejících
s výchovně vzdělávacím procesem konaných mimo školu (vychovatel, organizující učitel,
případně pověřený učitel, poučená osoba)). Škola neprovádí dohled nad zletilými žáky, kteří
jsou vždy seznámeni se Školním řádem, Vnitřním řádem DM, provozními řády odborných
učeben, pracovišť praktického vyučování a tělocvičny. Před každou akcí související s výchovně
vzdělávacím procesem jsou prokazatelně poučeni o BOZP a je jim vytyčena trasa při pro přesun
mezi školními budovami, případně na místo konání akce související s výchovně vzdělávacím
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procesem. Případné problémy související s BOZP s nimi řeší vyučující nebo nepedagogičtí
pracovníci přítomní ve škole.
6.2 Primární prevence sociálně patologických jevů
Každoročně je zpracován Minimální preventivní program vymezující strategii prevence
sociálně patologických jevů. Jeho přílohou je Postup při odhalení nežádoucích jevů.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování,
zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl
kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách DM a při všech školních akcích a
aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za závažný přestupek proti školnímu řádu. V
případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti
šikanování. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle
platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např.
OSPOD, Policie ČR apod.)
Žáci nebo jejich zákonní zástupci se mohou obrátit na kteréhokoli pedagogického pracovníka
školy, pokud se cítí být šikanováni (fyzicky napadáni, omezováni v osobní svobodě, ponižováni
ať přímo nebo prostřednictvím medií) nebo diskriminováni z jakýchkoli důvodů, kýmkoli ve
škole. Stejným způsobem jsou žáci povinni hlásit podezření na výrobu, vnesení, užívání,
nabízení, šíření, zprostředkování a propagaci omamných a psychotropních látek kýmkoli ve
škole. Tento pracovník je povinen se hlášením zabývat. Situaci primárně řeší oslovený pedagog
s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů,
případně s vedením školy nebo s dalšími orgány.
V případě zájmu žáka nebo jeho zákonných zástupců poskytne škola informace o možnostech
odborné pomoci při řešení problémů v oblasti sociálně patologických jevů.
Ustanovení pro ochranu před sociálně patologickými jevy obsahuje Školní řád především
v části Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a v části Výchovná opatření a tzv.
Minimální preventivní program.
Poradenská a metodická činnost ve škole
Poradenská činnost ve škole je zajišťována školním poradenským pracovištěm, ve kterém
působí výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel, popř. UOV. Povinností
třídního učitele je úzce spolupracovat s výchovným poradcem a školním metodikem prevence
ve vybraných oblastech jejich činnosti.
Prostřednictvím výchovného (kariérového) poradce škola zajišťuje následující činnosti:
- kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní
cestě žáků;
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- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve
spolupráci s třídním učitelem);
- spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna,
speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských
služeb přesahující kompetence školy;
- zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích
krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným
zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek;
- poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním
vzdělávacím potřebám;
- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci
plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni;
-zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní
a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních;
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami;
- příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,
koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými
zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků;
- poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.
Prostřednictvím školního metodika prevence škola zajišťuje následující činnosti:
- koordinace tvorby a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy;
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a
xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a
dalších projevů rizikového chování;
- individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálněvztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich
vzdělávání;
- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je
prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti;
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
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problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a
s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími
zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování;
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu rizikového chování;
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče
odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli);
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole;
- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními.
VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví
žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovně - vzdělávací prací, soustavně vytváří
podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování.
Žák dodržuje požadavky školního řádu, vnitřního řádu DM, provozních řádů, předpisů/
pokynů školy k zajištění ochrany zdraví, majetku školy, majetku žáků.
Žáci jsou seznámení a je jim zpřístupněn Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny, Vnitřní řád DM,
žáci jsou seznámeni s evakuačním plánem, provozními řády odborných učeben.
Každý žák má právo být chráněn před projevy rizikového chování, projevy diskriminace,
sociálně-patologickými jevy (např. fyzické a psychické násilí, xenofobie, rasismus…). SŠ svou
výchovně vzdělávací činností těmto jevům předchází. Pokud budou známky těchto jevů
zaregistrovány, bude postupováno podle platných právních předpisů a metodických pokynů
MŠMT (ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků, rodiči, třídním učitelem, preventistou,
institucemi a orgány, kterým přísluší šetření těchto záležitostí), zejména podle:
- zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí; zákona o rodině;
metodických pokynů MŠMT: k prevenci a řešení šikany ve školách; k prevenci SPJ u dětí a
mládeže; k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
Projevy šikanování, včetně kyberšikany, projevy nepřátelství nebo násilí, sociálně
patologické jevy a zneužívání návykových látek
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tj. fyzické i psychické násilí, rasové, třídní či jiné formy nenávisti, omezování osobní svobody,
ponižování, zneužívání informačních technologií ke znevažování důstojnosti apod., kterých by
se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních
akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za závažné až zvlášť závažné zaviněné
porušení povinností daných školským zákonem, školním řádem.
V případě zjištění takovýchto projevů chování bude postupováno v souladu se zákonem a
příslušným školním strategickým dokumentem - vždy je svolána výchovná komise, jsou
informováni zákonní zástupci/rodiče žáka, a dle platných zákonů má škola ohlašovací
povinnost vůči dalším institucím, např. OSPOD, Policii ČR.
Požívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za
nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc OSPOD, odbornou
pomoc. (To neplatí pro případ, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu,
který byl stanoven zdravotnickým zařízením).
V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo
zákonnému zástupci žáka (§7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v
platném znění), škola je dále povinna splnit ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně právní
ochrany (§ 10, odst. 4 předmětného zákona).
Obdobně je postupováno v případě výskytu látky s podezřením na omamnou a psychotropní
látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem školy.
7. Podmínky zacházení s majetkem školy a školského zařízení (DM) ze strany žáků
Při využívání pomůcek a zařízení v majetku školy a školského zařízení (DM) se žáci řídí
pokyny vychovatele a ostatních zaměstnanců školy. Jejich provoz je dán tímto Vnitřním řádem
DM.
Žák je povinen po celou dobu přípravy na budoucí povolání zacházet šetrně se svými osobními
věcmi, věcmi spolužáků, vybavením DM a školy, pomůckami zapůjčenými DM nebo školou
k výuce a zdržet se jednání, které by uvedené věci poškozovalo. Nebrat a nepoužívat osobní
věci a učební pomůcky spolužáků bez jejich souhlasu. Neničit, nepoškozovat a zabraňovat
poškození a ztrátám majetku DM a školy, veřejného majetku jakož i majetku spolužáků a jiných
osob. Uhradit škodu, byl-li jeho jednáním či opomenutím – úmyslným nebo nedbalostním
zaviněním – majetek jiného poškozen. Hlásit vychovateli případně třídnímu učiteli zjištěné
závady ohrožující zdraví a poškození majetku. Škodu, kterou žák způsobil svým jednáním či
opomenutím na majetku nebo zařízení, nahradí žák nebo jeho zákonný zástupce. V případě
způsobení škody, hradí žák plnou úhradu nákladů na uvedení věci do předešlého stavu opravou,
nebo nelze-li zařízení opravit, uhradí plnou hodnotu pořizovací ceny v daném období.
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Žáci jsou povinni chovat se k majetku DM a školy šetrně, nepoškozovat ho a nezcizit ho.
Je zakázáno manipulovat jakýmkoli způsobem se zařízením a přístroji bez vyzvání vychovatele
v rámci výchovného procesu a přípravy na něj. (např. přemísťování, opravy, svévolné
zasahování do nastavení školních počítačů a ostatních ICT zařízení, svévolná instalace vlastních
programů apod.). Každé zjištěné poškození je žák povinen hlásit vychovateli, nejbližšímu
pedagogovi nebo jinému zaměstnanci školy či zodpovědnému pracovníkovi. Ten je povinen se
tímto hlášením zabývat a jednat podle závažnosti poškození. Pokud by zjištěná závada mohla
ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, jedná podle Plánu krizové připravenosti a Opatření při
mimořádné události.
Způsobí-li žák svým jednáním prokazatelně škodu na majetku DM a školy nebo majetku
pracoviště, je žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen na své náklady škodu
odstranit, nebo uhradit náklady, které musely být vynaloženy na její odstranění.
V případě nezjištěného viníka bude rozsáhlejší škoda hlášena Policii ČR.
8. Denní režim
6.30 – 7.15

Osobní hygiena, úklid pokojů

7.15 – 7.50

Snídaně, příprava na vyučování

7.50 –16.20

Školní povinnosti, osobní volno

16.20

Prezence, upřesnění programu dne

16.35 – 17.00

Večeře

17.00 – 17.50

Úklid pokojů a vnitřních prostor domova mládeže

17:50 – 19.30

Samostudium na pokojích a v učebních prostorách domova mládeže

19.30 – 21.30

Osobní volno, zájmová činnost

21.30 – 22.00

Osobní hygiena, příprava na spánek

22.00 – 6.00

Noční klid, spánek

Denní režim mohou v případě potřeby aktualizovat pro daný den vychovatelé pro konkrétní
skupiny žáků.
Vycházky jsou ve středu:
1. ročník

do 19.00

2. ročník

do 20.00

3. ročník

do 21.00

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

List číslo: 11 / 14

Pelhřimov s.r.o.

Druh dokumentu:
Identifikační označení:

Instrukce
QI 75-02-01 Řád domova mládeže

Žáci 1. a 2. ročníku starší 18 let do 21.00
4. ročník, nástavbové studium do 21.00 i mimo středu
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9 Seznam příloh
Příloha č.1 - Rozdělovník / seznámení s obsahem

Příloha č. 1
Rozdělovník / seznámení s obsahem*

K dokumentu č. QS 75-01 z 1. 9. 2019
Název dokumentu: Školní řád
Datum

Jméno

Podpis

Datum

Jméno

Podpis
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