
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnost od 4. března 2019 
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S platností od 1.9 2017 dochází ke změně organizace Domova mládeže. 

Místa ubytovacích služeb: 

1. DM Jiráskova 544 Soběslav 

2. DM Bechyňská 26 Soběslav 

 

I.Základní ustanovení 
1. Domov mládeže (DM) Střední školy řemeslné (SŠŘ) a Základní školy 

(ZŠ) v Soběslavi je organizační součástí SŠŘ a ZŠ. Vnitřní řád (VŘ) je doplňkem vnitřního 

řádu SŠŘ a ZŠ. Ve své činnosti DM vychází z vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., a 

č.436/2010 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 

zařízeních a ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

2. DM poskytuje žákům střední školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost 

navazující na výchovně vzdělávací činnost střední školy a zajišťuje žákům školní stravování. 

DM vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. 

3. DM je součástí úseku výchovy mimo vyučování SŠŘ a ZŠ. Výchovně vzdělávací 

činnost DM zabezpečuje (VV) a vychovatelé výchovných skupin (VS).  

Technicko-ekonomické záležitosti pro činnost DM zabezpečuje technicko-ekonomický úsek 

SŠŘ a ZŠ. Oba úseky v tomto úzce spolupracují. 

 

II.Umísťování, ubytování,stravování a ukončení umístění žáků v 

DM 
1.Při umísťování žáka do DM přihlíží vedení SŠŘ a ZŠ a VV ke vzdálenosti místa 

jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a 

zdravotnímu stavu. 

2.O umístění žáka do DM je rozhodováno na základě přihlášky podané zákonným 

zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo 

zletilý žák, podává přihlášku na každý školní rok. 

3.Termín pro podání přihlášky do DM stanoví ředitel SŠŘ a ZŠ a informuje o něm 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 

4.Na základě této přihlášky je žák přijat na DM  k  pobytu s celodenním stravováním. 

5. Žákovi je v průběhu školního roku ukončena smlouva o ubytování v DM, 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 SŠŘ a ZŠ jiný termín úhrady, 

c. žák přestal být žákem střední školy, 

d. žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

e. žák byl vyloučen z DM (§ 31, školského zákona) 

f. žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která 

            ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání. 

6.Rozhodnutí o umístění v DM má platnost po dobu studia, nejdéle však jednoho roku  

s výjimkou hlavních a vedlejších školních prázdnin. 

7.V  průběhu školního roku musí žáci odjíždět do místa bydliště na dny, ve kterých 

neprobíhá vyučování. V případě, že žák chce odjet domů v průběhu vyučování v SŠŘ a ZŠ, 

musí odjezd povolit skupinový vychovatel na žádost zákonných zástupců nezletilého žáka 

nebo na žádost zletilého žáka. V odjezdové knížce nebo v dopise uvedou konkrétní datum 

odjezdu. 



VNITŘNÍ ŘÁD DM 
Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav 

 

 

3 

8.Výše úplaty za ubytování  DM budova Jiráskova činí měsíčně 800 Kč. 

Výše úplaty za ubytování  DM budova Bechyňská činí měsíčně 600 Kč.  

Úhrada za ubytování je vždy k 20. dni následujícího měsíce. 

9.Žáci ubytovaní v DM se stravují ve školní jídelně SŠŘ a ZŠ. Výjimky 

z režimu stravování povoluje ředitel na doporučení lékaře nebo žádost zákonných zástupců 

nezletilého žáka nebo písemnou žádost zletilého žáka. 

10.Úplata za ubytování je hrazena zákonnými zástupci nezletilých žáků, nebo zletilými žáky. 

 

III.Podrobnosti k výkonu práv žáků a jejich zákonných zástupců 
1. Žák má právo být vzděláván a vychováván v kulturně estetickém prostředí, které vytváří 

domov mládeže jako celek.  

2. Žák má právo na důstojné zacházení, které žádným způsobem neomezuje jeho osobnost, 

osobní čest, dobrou pověst a které chrání jeho dobré jméno. Má právo být ochráněn před 

fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením.  

3. Základním právem je právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání 

žáka v domově mládeže. Žák má právo žádat průběžně informace o svém chování a 

vystupování v domově.  

4. Žák má právo na ochranu svých osobních dat. Zaměstnanci domova mládeže nesmí 

neoprávněné osobě sdělit údaje, které o jeho osobě shromažďuje  

5. Žák má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků domova mládeže pokud 

se žák cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Zároveň má právo na zachování 

anonymity při diskusi o svých problémech, požádá-li o to pracovníka domova. Ti jsou povinni 

žádosti žáka o pomoc věnovat vždy náležitou pozornost  

6. Žák a zákonný zástupce nezletilého žáka, mají právo na informace o jeho výchově a 

vzdělávání v domově mládeže (v případě potřeby na poradenskou pomoc školy). K tomuto 

účelu mohou ubytovaný žák a jeho zákonní zástupci využívat nejen třídní schůzky a 

následnou návštěvu v domově mládeže, ale také individuální rozhovory s pracovníky domova. 

Žák a jeho zákonný zástupce mají právo se domáhat svých práv, pokud se domnívají, že jsou 

nějakým způsobem narušeny.  

7. Žák má právo volit a být volen do Domovní žákovské samosprávy, pracovat v ní a jejím 

prostřednictvím se obracet na vedoucí vychovatelku nebo školskou radu s tím, že vedoucí 

vychovatelka (popř. ředitelka školy) je povinna se stanovisky a vyjádřeními Domovní 

žákovské samosprávy zabývat. 

 

IV. Podrobnosti k výkonu povinností žáků a jejich zákonných 

zástupců 
 1. Žák má povinnost dodržovat vnitřní řád domova mládeže, předpisy a pokyny domova 

mládeže k ochraně zdraví a bezpečnosti, popř. další vnitřní předpisy, s nimiž byl prokazatelně 

seznámen. 

 2. Žák má povinnost jednat v duchu obecných principů morálky, dodržovat pokyny 

zaměstnanců domova mládeže vydané v souladu s právními předpisy, dodržovat platné 

zákony a pravidla občanského soužití v domově mládeže i mimo něj.  

3. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka má povinnost informovat svého 

kmenového vychovatele či jiného pedagogického pracovníka v DM o případné změně svého 

zdravotního stavu a své zdravotní způsobilosti. Povinností pedagogických pracovníků v DM 

(včetně noční vrátné) je seznámit se se zdravotním stavem žáků v potřebném rozsahu, který 

odpovídá dané činnosti. 
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 4. Žák se zdržuje hrubých, nevhodných a exhibicionistických projevů, v žádném případě 

nepoužívá vulgárních výrazů. Musí se chovat tak, aby nedošlo k ohrožení lidské důstojnosti a 

nedopustil se šikany. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí 

 

V. Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci domova 

mládeže 
1. Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemném respektu.  

2. Žáci domova mládeže jsou ve vztahu ke všem zaměstnancům domova mládeže povinni 

dodržovat pravidla slušného chování a jim příslušná ustanovení vnitřního řádu.  

3. Zaměstnanci domova mládeže jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich 

uplatňování v podmínkách své působnosti. 

 4. Pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu domova mládeže, vnitřním 

řádem a dalšími nezbytnými opatřeními.  

5. Všichni zaměstnanci domova mládeže budou žáky chránit před násilím, diskriminací, 

působením negativních jevů a budou respektovat jejich soukromí.  

6. Pedagogičtí pracovníci uplatňují taktní přístup při jednání se zákonnými zástupci, řídí se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

 

VI.Péče o zdraví a bezpečnost žáků 
Písemný souhlas zákonných zástupců se vyžaduje: 

 k zájmové činnosti, při níž DM nemůže zajistit výchovný dohled 

 k vydávání pravidelné medikace nařízené lékařem 

 k odjezdu žáka z DM 

 k odjezdu žáka k zákonným zástupcům přímo ze společenské akce (výlety, návštěvy 

            sportovních akcí, exkurze apod.) 

VII.Zacházení s majetkem DM 
1. Žáci mají právo užívat zařízení DM. Jsou však povinni řídit se pokyny vychovatele  

 a dodržovat zásady bezpečnosti práce. 

2. Žáci šetří zařízení a věci DM, které jim byly svěřeny. Chrání je před poškozením či ztrátou. 

Hospodárně zacházejí se zapůjčenými věcmi (DVD, hry, nástroje na PV). 

3. Způsobí-li žáci škodu na zařízení DM nebo ztrátu, úmyslně nebo z nedbalosti, bude po nich 

(resp. po zákonných zástupcích) požadována náhrada. 

VIII.Výchovná opatření 
1.Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka, vyloučení žáka a další kázeňská 

opatření, která nemají pro žáka právní důsledky. 

2.Ředitel školy (v souladu s § 31 školského zákona) může v případě závažného zaviněného 

porušení povinností stanovených školským zákonem (ŠZ) nebo školním řádem (ŠŘ) 

rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze Školského zařízení. V případě 

zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených ŠZ nebo ŠŘ ředitel vyloučí 

žáka ze školského zařízení. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka 

vůči zaměstnancům školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených ŠZ nebo ŠŘ. Dopustí-li se žák jednání 

podle předchozí věty (zvlášť hrubé opakované jednání), oznámí ředitel školy tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do 

následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.  

Při držení, či distribuování omamné a psychotropní látky, bude žák (yně) vyloučen (a) z DM 
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3.O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel SŠŘ a ZŠ do dvou 

měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, 

kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný 

čin podle zvláštního právního předpisu (trestní zákon). O svém rozhodnutí informuje ředitel 

SŠŘ a ZŠ pedagogickou radu. Rozhodnutí je vykonatelné dnem následujícím po dni nabytí 

právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

4.Za vzorné plnění povinností, chování a za aktivitu na DM může být žákům 

udělena: 

 individuální pochvala vychovatele 

 pochvala vedoucího vychovatele 

 pochvala ředitele SŠŘ a ZŠ 

 jiné ocenění (věcný dar, apod.) 

5.Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu DM, mohou mu být uložena podle závažnosti 

provinění (přestupku) některá z těchto výchovných opatření: 

 ústní výtka vychovatele 

 důtka vedoucího vychovatele 

 důtka ředitele SŠŘ a ZŠ 

 podmíněné vyloučení z  DM se zkušební lhůtou 

 vyloučení z DM 

6.Proviněním proti vnitřnímu řádu DM je též nedodržování pokynů vychovatele 

k individuálním vycházkám. Při jejich zneužívání žákem může vychovatel stanovit jejich 

omezení. 

7.Pochvaly a výchovná opatření jsou oznamována třídnímu učiteli žáka, písemně 

zákonným zástupcům žáka a jsou zaznamenána do osobního spisu žáka. 

 

IX. Provoz a vnitřní režim domova mládeže  
1. Týdenní provoz domova mládeže se v běžném vyučovacím týdnu zahajuje v neděli (od 

17.30 hod.) končí v pátek odjezdem žáků do místa trvalého bydliště. Odjezdy domů v průběhu 

týdne se povolují u nezletilých žáků pouze na písemnou žádost rodičů, v případě onemocnění 

po uvědomění rodičů. 

 2. Domov mládeže ubytovaný žák opouští pouze v době stanovené pro osobní volno a 

vycházky, a to s vědomím vychovatele. 

 3. Žáci mají právo: 

 využívat veškeré zařízení DM určené pro žáky 

            (společenské místnosti, knihovnu, posilovnu, hernu, kuchyňku) 

 používat základní vybavení pokoje, 1x za dva týdny na výměnu lůžkovin při 

       nepřetržitém provozu, dále vždy při změně obsazení lůžka nebo výskytu přenosné nemoci         

 používat vlastní radiopřijímače a notebooky v pokojích jen v případě, že dodá 

            osvědčení o jejich technické způsobilosti 

 přijímat návštěvy jen ve vestibulu DM, nejpozději do 21.00 hod., návštěvy rodičů 

            dle potřeby 

 na vytvoření podmínek pro každodenní přípravu na výuku a vzdělání 

 navštěvovat zájmové kroužky organizované SŠŘ a ZŠ, případně dalšími zájmovými 

            subjekty 

 v DM být volen do samosprávy, prostřednictvím vychovatele a vyjadřovat své 

            připomínky, návrhy a podněty k činnosti a celkovému provozu DM 

 po dohodě s vychovatelem si vyzdobit pokoj 

4. Žák je povinen: 
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 povinností každého žáka je chránit svůj osobní majetek a zodpovídat za něj 

 dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM, režim dne, zásady hygieny a požární 

            ochrany, nezasahovat do elektroinstalace a řídit se pokyny výchovných pracovníků 

 svědomitě se připravovat na teoretické i praktické vyučování 

 respektovat práva spolubydlících a dodržovat vůči nim základní normy dobrých 

            mezilidských vztahů 

 šetřit zařízení a majetek DM, elektrickou energii, vodu a potraviny 

 1x týdně provést generální úklid pokoje, udržovat pořádek a čistotu svých věcí 

            přezouvat se ve všech prostorách DM do domácí obuvi, obuv ukládat pouze do 

            botníků 

 ihned hlásit vychovateli zjištěné závady na inventáři DM 

 způsobenou škodu na zařízení DM uhradit v plné výši 

 každý úraz, onemocnění, návštěvu lékaře, odchod ze školy v průběhu vyučování hlásit 

            ihned vychovateli 

 v případě nemoci nebo neočekávané nepřítomnosti se neprodleně omluvit v DM 

 nepřítomnost v DM v průběhu týdne omluvit předem, prostřednictvím svého 

            zákonného zástupce, žáci starší 18 - ti let nepřítomnost oznámí sami, vždy s udáním 

            důvodu 

 dostavit se na DM po příjezdu z domova do 21,00 – 21,15 hod., pozdější příjezd je 

            možný pouze výjimečně (nutná informace rodičů) 

 dostavit se na DM v řádném stavu (bez vlivu alkoholu, drog, apod.) 

 při odchodu na vycházku a návratu z vycházky se nahlásit vychovateli 

 při podezření z požití návykové látky, se podrobit orientačnímu testování 

 při přecházení hlavní komunikace (E-55) v Soběslavi, používat výhradně světelné 

            přechody 

 pravidelně užívané léky ukládat v místnosti vychovatelů 

 provádět běžný úklid okolo DM a odpadových nádob 

5. žákům není dovoleno: 

 kouření, manipulace s ohněm, přechovávání hořlavých výbušných látek a chemikálií 

 přinášet, požívat a přechovávat alkoholické nápoje a jiné návykové a škodlivé látky 

 zasahovat do elektrické instalace 

 používat v pokojích elektrospotřebiče, s výjimkou holicích strojků, vysoušeče vlasů a 

napáječe telefonů 

 přinášet a přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, zvířata a rostliny 

 přechovávat větší množství peněz a drahých předmětů na pokoji (nutno uložit u 

            vychovatele) 

 vyhazovat odpadky z oken 

 cokoliv ukládat na vnitřní i venkovní okenní parapety, neotvírat velká křídla 

            oken, používat u nich jen ventilaci 

 poškozovat vybavení pokoje, přemisťovat nábytek 

 zamykat se na pokoji 

 vzájemně se navštěvovat v době nočního klidu 

 návštěvy žáků v pokojích opačného pohlaví 

 hraní hazardních her 

 při držení, či distribuování omamné a psychotropní látky, bude žák (yně) vyloučen (a) 

z DM 
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6.Režim dne 

1.DM - BUDOVA BECHYŇSKÁ 

    
      05.45          ranní vstávání 

05.45 – 06.15   osobní hygiena, úklid ložnic 

06.15 – 06.40   odchod do jídelny, snídaně 

06.40 – 14.30   odchody žáků na výuku podle denního rozvrhu 

13.00 – 14.30   odchody žáků ze školy na DM podle ukončení denního rozvrhu 

14.30 – 15.00   organizační pokyny, hodnocení úklidu pokojů 

15.00 – 17.30 vycházky, zájmová činnost, zaměstnání dle plánu skupiny, zájmové a 

sportovní kroužky 

17.30 – 19.30   večeře, odchod z večeře, osobní volno, (individuální vycházky, na 

   základě studijních a kázeňských výsledků)   

19.30 – 20.30   studijní klid, individuální příprava na výuku  

20.30 – 21.30  osobní volno, individuální činnost, volno časové aktivity,   

osobní hygiena – sprchování, chlapci, dívky (župan) 

21.30 – 21.45   příprava na večerku   

21.45 – 05.45  večerka, noční klid 

 

Pro žáky starší 18 - ti let: 
20.00 – 21.00    osobní volno, vycházky, na základě studijních a kázeňských výsledků    

 

2.DM - BUDOVA JIRÁSKOVA 

 

      6.15       ranní vstávání 

06.30 – 07.15   snídaně 

14.30 – 15.00   organizační pokyny, svačina, hodnocení úklidu pokojů 

15.15 – 18.00  vycházky, zájmová činnost, zaměstnání dle plánu skupiny, zájmové a 

sportovní kroužky 

18.00 – 18.30   večeře 

18.30 – 19.30  osobní volno, zájmová činnost 

19.30 – 21.00 studijní klid, individuální příprava na výuku 

21.00 – 21.30  osobní volno, individuální činnost, volno časové aktivity  

21.30 – 22.00   příprava na večerku 

22.00 – 6.00   večerka, noční klid 

 

Pro žáky starší 18 - ti let: 
20.00 – 21.00    osobní volno, vycházky, na základě studijních a kázeňských výsledků    

 

Vycházky mimo výše stanovenou dobu, jsou možné pouze se souhlasem vedoucí 

vychovatelky. 

Za mimořádně dobré studijní výsledky, chování a veřejně prospěšnou práci může vedoucí 

vychovatelka na návrh skupinového vychovatele povolit delší vycházky. Do vycházek se 

nepočítají akce kulturně výchovného charakteru a aktivní sportovní činnost. Všechny 

vycházky může vychovatel omezit, vedoucí vychovatel případně úplně zakázat v těchto 

případech: 

 při špatných studijních výsledcích, kázeňských přestupcích 

 při porušování ustanovení vnitřního řádu DM 

 při zneužívání vycházek 
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 při špatném úklidu 

 při nedodržování VŘDM 

 

Režim dne DM – může být dle potřeby a rozhodnutím vedoucí vychovatelky časově upraven. 

 

 

 

X. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí  
1. Domov mládeže zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků při vzdělávání a výchově a 

činnostech s ní přímo souvisejících a při poskytování ubytovacích služeb. K zabezpečení 

tohoto úkolu domov mládeže přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování 

rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních 

opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při výchově a vzdělávání v rámci 

jednotlivých aktivit, při přesunech žáků v rámci využívání osobního volna, stravování v 

jiných školských zařízeních a při účasti žáků domova mládeže na různých akcích. Přihlíží k 

věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti 

žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů.  

2. Pedagogové v domově mládeže jsou poučeni a proškolováni o varovných projevech 

sociálně patologického chování (agrese a šikany, záškoláctví, drogové závislosti, delikvence 

mladistvých) a chování žáků průběžně monitorují  

3. Domov mládeže respektuje identitu a individualitu každého ubytovaného žáka i pracovníka 

v DM, odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě. Konkrétní a srozumitelná pravidla má 

nastaven ve Vnitřním řádu domova mládež, jakož i nastavené důsledky za porušení těchto 

pravidel.  

4. Domov mládeže usiluje o nastavení funkčního systému vzájemné komunikace mezi 

ubytovanými žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy. Zajišťuje jí realizaci výchovných 

skupin, v rámci kterých si výchovné skupiny nastavují pravidla i organizací aktivit na 

podporu pozitivních vztahů ve výchovných skupinách. Ve své práci využívají pedagogičtí 

pracovníci v domově mládeže takových metod a forem práce, při kterých podporují 

spolupráci ubytovaných žáků, vzájemnou toleranci, respektování odlišností. Všímají si 

negativních projevů a ty minimalizují, v případě přetrvávání těchto projevů a závažných 

projevů spolupracují při jejich řešení se zákonnými zástupci žáka a se školou.  

5. Při zajišťování podmínek ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí vychází domov mládeže ze školního Minimálního 

preventivního programu a Bezpečnostního a krizového plánu školy, které naplňují výkonem 

funkce metodika prevence, výchovného poradce, kteří úzce spolupracují se všemi 

zaměstnanci domova mládeže. 

6. Všichni zaměstnanci domova mládeže poskytují v případě potřeby žákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a vykonávají dohled nad žáky v případě 

potřeby.  

7. Žáci vystupují slušně vůči sobě, vůči všem zaměstnancům domova mládeže a všem 

osobám, které se v něm pohybují. Dodržují normy mezilidských vztahů založené na 

demokratických principech respektujících identitu a individualitu každého člověka, chovají se 

slušně.  
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8. Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, 

zdraví a bezpečnost jejich spolubydlících a dalších osob v domově mládeže, který by 

ponižoval lidskou důstojnost, nebo který by byl v rozporu s právními a ostatními předpisy a 

dobrými mravy. 

 9. Případné konflikty mezi sebou řeší žáci projednáním s pedagogickým pracovníkem 

(kmenovým vychovatelem, vedoucí vychovatelkou). Domov mládeže ve spolupráci se školou 

vždy zváží, zda je v daném případu sama kompetentní projevy sociálně patologického 

chování šetřit a řešit nebo zda, dle závažnosti celé situace, požádá o pomoc zvenčí (např. 

pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné péče, neziskovou organizaci). 

 

X.Závěrečná ustanovení 
 

1.Vnitřní řád DM se vztahuje na všechny žáky SŠŘ a ZŠ, kteří byli z rozhodnutí 

ředitele SŠŘ a ZŠ ubytováni v DM 

2.Všichni žáci ubytovaní v DM jsou povinni seznámit se s vnitřním řádem DM a 

řídit se jeho ustanoveními. 

 

 

Vnitřní řád DM nabývá platnost dne 4. března 2019. 

 

 

V Soběslavi dne 4. března 2019 

Zpracovala: Jana Čápová, vedoucí vychovatelka 

 

 

 

  

Ing. Darja Bártová                                                                                   

ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav       


