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§1
Základní ustanovení
Domov mládeže Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem zabezpečuje
ubytování a výchovu žákům Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem.
§2
Umísťování a propouštění žáků
Domov mládeže je určen pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět do školy. O umístění žáka na
domově mládeže rozhoduje ředitelka školy. Přijetím žáka ke studiu nevzniká právní nárok na
ubytování. Ředitelka školy umísťuje podle kapacity žáky do domova v tomto pořadí:
a) z dětských domovů
b) ze sociálních nebo zdravotních důvodů
c) jejichž rodiče dlouhodobě pracují v zahraničí
d) nadané a talentované
e) cizí státní příslušnosti, jejichž rodiče trvale žijí mimo území České republiky
f) ostatní dojíždějící, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné k
dojíždění a obtížnosti dopravního spojení, podle chování žáka a jeho studijních výsledků.
Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý, do
určeného termínu příslušného roku. V pozdějším termínu může být přihláška do domova
mládeže podána jen při dodatečném přijetí žáka na SŠNO. V případě, že žák není umístěn,
vyrozumí o tomto ředitelka školy zákonné zástupce žáka nebo žáka, pokud je zletilý, do 25.
června. Umístění do domova mládeže platí pro ubytování žáka v domově pro bezprostředně
následující školní rok. Pokud žák nenastoupí, je povinen ředitelce SŠNO sdělit do 10 dnů své
stanovisko, jinak místo propadá ve prospěch dalšího uchazeče o ubytování.
Během školního roku ukončí ředitelka školy žákovi umístění v domově mládeže pokud:
a) o ukončení požádá písemně zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je zletilý nebo cizí
státní příslušnosti
b) zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s
ubytováním po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou dočasně bránit
poukázání příspěvku (např. úmrtí rodičů žáka)
c) přestal být žákem SŠNO Bystřice pod Hostýnem
d) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání
e) žákovi bylo ukončeno ubytování v domově mládeže pro porušování vnitřního řádu domova
podle Vyhlášky 108/2005 Sb. MŠMT České republiky o domovech mládeže v platném
znění
Každý žák SŠNO má průkaz ubytovaného v domově mládeže opatřený fotografií. Každý žák je
povinen chránit svůj průkaz před poškozením, zcizením a zneužitím, mít jej v pořádku a
vykazovat se jím při odchodu a příchodu z vycházky. Při příjezdu a odjezdu domů se vykazuje
příjezdovým deníčkem. Úmyslné poškození či zneužití průkazu bude řešeno kázeňsky podle §7
tohoto řádu. Nový průkaz se vydává za poplatek 30,- Kč. Při ukončení ubytování žák průkaz
odevzdá příslušnému vychovateli.
Žák nebo jeho zákonný zástupce může ukončit ubytování na základě písemné žádosti, doručené
vedoucí domova mládeže, a to pouze k 15. dni v měsíci. Na základě této žádosti, dle zvážení,
ukončí vedoucí domova mládeže ubytování k poslednímu dni daného měsíce.
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§3
Ubytování a stravování žáků
Ubytování se poskytuje na dobu školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. Ředitelka školy
může podle provozních podmínek přerušit provoz domova mládeže ve dnech, kdy se nevyučuje,
a v období školních prázdnin. Žáci musí opustit domov mládeže v pátek do 15.30 hodin. V
neděli je domov mládeže otevřen od 18.00 hodin. Příjezd žáků v neděli je od 18.00 do 21.30
hodin, v odůvodněných případech na písemnou žádost rodičů, které povoluje vychovatel
domova mládeže, do 22.30 hod.
Ředitelka školy stanoví ve školním roce dny, kdy bude provoz domova mládeže přerušen pro
všechny žáky bez výjimky. Běžný provoz na domově mládeže začíná vždy den před prvním
vyučovacím dnem v týdnu v 18.00 hodin a končí poslední vyučovací den v týdnu v 15.30 hodin,
pokud není určeno jinak.
Žáci maturitních ročníků končí ubytování dnem vykonání maturitní zkoušky. Výše příspěvku na
ubytování je stanovena příkazem ředitelky s platností od 1. září příslušného roku. Dny, po které
žák ubytování nepoužil, se z příspěvku neodečítají (nemoc není důvodem k prominutí platby).
První platba za ubytování a stravování žáků na DM za měsíc září musí být uhrazena
inkasním nebo převodním příkazem na účet školy nejpozději 3 dny před nástupem do
školy. Výše úhrady je uveřejněna na www.ssno.cz – kategorie Školní stravování.
Pro následující měsíce je u ubytovaných žáků strava spolu s poplatkem za ubytování hrazena
zálohově inkasem nebo převodním příkazem na následující měsíc.
Při zpoždění platby delším jak 2 měsíce během školního roku bude žáku ukončen pobyt na
domově mládeže.
Žáci bydlící v domově mládeže se podle § 2 odst. 1 vyhlášky 108/2005 Sb. o domovech
mládeže celodenně stravují ve Školní jídelně SŠNO Bystřice p. H. Výjimku ze stravování
představují tyto případy:
a) žáci, kteří přijíždí do domova mládeže v pondělí ráno, si mohou trvale odhlásit pondělní
snídani a přesnídávku
b) žák si musí odhlásit stravu z důvodu přechodné nepřítomnosti v domově mládeže v době
nemoci (lékařské potvrzení), soustředěné praxe, exkurze, školního výletu (v těchto
případech je třeba dát seznam žáků do školní jídelny i na domov mládeže) apod.
c) žák si může trvale odhlásit to jídlo, které nemůže ze závažných důvodů celoročně odebírat.
Výjimku ze stravování povoluje z pověření ředitelky školy vedoucí domova mládeže jen ve
výjimečných případech na základě doporučení příslušného lékaře.
Odhlášení v případě c) se provádí podle Vnitřního řádu školní jídelny. Odhlásit stravu v případě
nemoci lze i telefonicky přímo do školní jídelny. Telefonní číslo je: 573 378 001 nebo 573
381 253. Další záležitosti je třeba řešit ve školní jídelně.
§4
Režim dne
1. Režim dne
Pro žáky střední školy bude stanovován podle objektivních podmínek jako doplněk tohoto
vnitřního řádu. V době studijního klidu musí být v celém domově mládeže klid. Není povoleno
provádění činností, které ruší spolubydlící při studiu, návštěvy na pokojích nejsou v této době
dovoleny. Případné studium po večerce povoluje v odůvodněných případech příslušný vychovatel a musí probíhat tak, aby nebyl rušen noční klid, který začíná ve 22.00 hodin. Žákům
SŠNO, kteří nevyužívají studijní dobu ke studiu, nebude povoleno studium po večerce. Po 21.15
hodině jsou zakázány návštěvy na pokojích žáků. Návštěvy chlapců na pokojích dívek (a
naopak) jsou povoleny jen se souhlasem vychovatele, během studijní doby jen výjimečně.
2. Vycházky:
a) Nezletilí žáci žádají o vycházku příslušného vychovatele. Vycházky se povolují pouze v
Bystřici pod Hostýnem a řídí se dle „Režimu dne“ (mimo Bystřici pod Hostýnem jen na
základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka). Výjimečně může být povolena
vycházka do 22.00 hodin (povoluje příslušný vychovatel). V době vycházky se žáci vy3

varují požívání alkoholických nápojů, drog a návštěv nevhodných podniků narušujících
morálku dospívající mládeže.
b) Zletilí žáci žádají o vycházku příslušného vychovatele. Vycházky se povolují nejpozději do
21.30 hodin (mimo Bystřici pod Hostýnem jen na žádost žáka se souhlasem příslušného
vychovatele). Výjimečně může být povolena vycházka do 22.30 hodin (povoluje příslušný
vychovatel).
c) Žáci nesmí zůstat přes noc mimo domov mládeže. Všichni žáci se vracejí z vycházky včas a
v pořádku (ne pod vlivem alkoholu či drog) a po 22.00 hodině musí bezpodmínečně
dodržovat noční klid na domově mládeže i mimo něj (týká se i nedělních příjezdů na DM).
3. Na vycházku nemá žák žádný právní nárok a tato mu nemusí být, pokud nedodržuje denní
režim, pořádek, řád domova mládeže, má špatné studijní výsledky apod., povolena.
Po návratu z vycházky může být žák podroben dechové zkoušce na alkohol (vychovatel).
V případě jejího pozitivního výsledku u nezletilého žáka, bude žákovi uděleno výchovné
opatření (totéž se týká podnapilosti u žáků starších 18- ti let). Témuž postihu se žák vystavuje,
bude-li prokázáno požití jiných návykových látek. Ředitelka školy může v takových případech
vyloučit žáka z domova mládeže. Pokud se žák nevrátí z vycházky, vyrozumí službu konající
vychovatel po dvou hodinách policii a posléze i rodiče žáka.
4. Večerka je pro žáky prvních ročníků ve 21.30 hodin, pro žáky druhých a třetích ročníků ve
21.45 hodin, pro žáky čtvrtého ročníku ve 22.00 hodin. Po ní následuje noční klid. Pokud chce
někdo studovat na pokoji po večerce, činí tak se souhlasem službu konajícího vychovatele a
nesmí rušit spolubydlící ve spánku. Žákům není dovoleno zamykat se na pokojích a nechávat
klíč zevnitř ve dveřích, aby mohla být prováděna kontrola ze strany vychovatelů.
5. Žák, který je nemocen, musí ráno do 7.30 hod. okamžitě odejít k lékaři. Trvá-li na ošetření
svým lékařem v místě bydliště, neprodleně odjíždí do místa bydliště, dovoluje-li to jeho
zdravotní stav. V opačném případě se službu konající vychovatel ihned spojí se zákonnými
zástupci ubytovaného a informuje je o zdravotním stavu žáka i o potřebě odvozu ze školského
zařízení. Když lékařem není uznán nemocným, odchází neprodleně do školy. Na domově
mládeže smí s vědomím lékaře zůstat pouze jeden den a musí svému vychovateli oznámit, u
kterého lékaře byl. Tento den se zdržuje na svém pokoji a nesmí opustit domov mládeže. Na
jídlo odchází s vědomím vychovatele. Druhý den jde do školy. Je-li uznán nemocným na více
jak jeden den, odjíždí okamžitě domů. Pokud žáka uvolní na domov mládeže třídní učitel,
vyznačí žákovi uvolnění do jeho omluvného listu.
§5
Práva ubytovaných žáků
Ubytovaný žák má právo:
a) aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno
b) na svobodu projevu, myšlení a náboženského vyznání při dodržení obecně přijímaných
zásad kulturního a morálního chování (není přípustné vnucovat své názory druhým)
c) volit a být volen do domovní rady domova mládeže
d) na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; tutéž
ochranu respektuje u druhých
e) používat přidělenou místnost s příslušenstvím, používat hospodárně teplou vodu a využívat
další zařízení domova mládeže určené pro žáky (např. kulečník, stolní tenis, hudební
místnost – řešena zvláštním řádem)
f) podílet se na organizování společenské, kulturní a sportovní činnosti prostřednictvím
žákovské samosprávy, do níž může být zvolen
g) účastnit se zájmové činnosti a akcí pořádaných či doporučených školou nebo domovem
mládeže podle svých zájmů a schopností
h) požadovat základní vybavení pokoje a výměnu ložního prádla podle vyhlášky ministerstva
zdravotnictví, dále vždy po změně obsazení lůžka nebo při výskytu nemoci
i) podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v domově mládeže osobně nebo
prostřednictvím žákovské samosprávy
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na klid při přípravě na vyučování, na využívání všech pomůcek, literatury i pomoc
výchovných pracovníků
k) na návštěvy, se kterými může být na návštěvní místnosti (návštěvy hlásí svému
vychovateli). Návštěvy jsou povoleny nejpozději do 21.00 hodin. Vstup na pokoj
ubytovaného žáka je povolen pouze rodičům nebo zákonným zástupcům žáka se svolením
službu konajícího vychovatele
l) chránit si své věci před odcizením. Cenné věci a peníze může dát do úschovy svému
vychovateli. Při odchodu z pokoje tento žák zamyká, aby se zamezilo možnosti vniknutí
cizí osoby
m) být volen do Domovní rady a Stravovací komise
n) používat elektrické spotřebiče ve vlastnictví domova mládeže určené pro žáky (televizory,
videa, vařiče, varné konvice, ledničky apod.) pouze na místech k tomu určených při
dodržení všech bezpečnostních, požárních a hygienických zásad, pod dohledem příslušného
vychovatele. Též je povoleno používání vlastních magnetofonů a tranzistorů (pokud to
neruší ostatní spolubydlící), lampiček odpovídajících normě, vysoušečů vlasů, kulem,
holicích strojků a elektrických budíků. Ubytovaní na domově mládeže mohou užívat i své
další elektrospotřebiče, které mají odpovídající bezpečnostní atest (toustovače apod.). Za
tyto předměty domov mládeže neručí. Se souhlasem zákonných zástupců žáka a
spolubydlících je možné mít na domově mládeže vlastní počítač, za který domov mládeže
neručí (na počítači není povolena jiná činnost než ta, která souvisí s výukou). Vlastnictví
počítače je zpoplatněno částkou 50,-Kč měsíčně za PC bez internetového připojení. K
osobnímu počítači je možno připojit i periferní zařízení. Používání všech spotřebičů je
povoleno pouze po vystavení potvrzení o revizi dotyčného spotřebiče z hlediska
bezpečnosti.
Kuchyňky jsou otevřeny v ranních hodinách na požádání a poté od 14.00 do 21.00 hodin.
Kuchyňky vždy odemyká a zamyká službu konající vychovatel. Žáci nesmí disponovat klíčky
od kuchyňky.
j)

§6
Povinnosti ubytovaných žáků
1. Ubytovaný žák je povinen:
a) na začátku školního roku oznámit svému vychovateli adresu svého bydliště, popř. i adresu
svého přechodného ubytování, jakož i adresu svých zákonných zástupců, nebo jiných osob,
které zajišťují jeho výživu. Žák oznámí také telefonní čísla do místa trvalého bydliště a do
zaměstnání zákonných zástupců a zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn a předá svému
vychovateli dvě fotografie ne starší 6 měsíců. Též je povinen okamžitě oznámit svému
vychovateli každou změnu adresy, zaměstnání rodičů nebo zákonných zástupců, telefonních
čísel domů a zaměstnání rodičů či zákonných zástupců, zdravotní pojišťovny apod. Žák je
povinen informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, užívání léků nebo
jiných závažných skutečnostech. Na začátku školního musí ubytovaní předložit potvrzení o
bezinfekčnosti
b) dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny pracovníků domova
mládeže
c) zachovávat pravidla občanského soužití, slušně vystupovat na veřejnosti, respektovat práva
spolubydlících, respektovat právo druhých na svobodu projevu, myšlení a náboženského
vyznání, pokud toto neomezuje jeho práva
d) chovat se slušně a přátelsky ke svým spolužákům. Žáci vyšších tříd jsou dobrým příkladem
v chování a kulturnosti vyjadřování žákům mladším. Žáci se též chovají slušně a zdvořile
k pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům domova mládeže. Svým chováním a kázní
neohrožují zdraví vlastní i svých spolužáků a pracovníků domova mládeže; dodržovat
neustále zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a požární předpisy, nepoškozovat protipožární
zabezpečení domova mládeže, včetně hasicích přístrojů. Zneužívání protipožárních opatření
je trestné!
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e) starat se o zařízení pokoje i ostatní zařízení domova mládeže, chránit majetek svůj, domova
mládeže i spolubydlících, neplýtvat vodou, teplem a elektrickou energií. Každé poškození
inventáře a zjištěné závady okamžitě hlásí svému vychovateli
f) udržovat pořádek a čistotu na pokoji a přilehlých prostorách, ve svých věcech i v areálu
domova mládeže a nevyhazovat odpadky z oken! Vychovatel nebo vedoucí domova
mládeže kontrolují za přítomnosti žáka pořádek ve skříních, stolcích apod. Každý čtvrtek se
provádí generální úklid pokojů a přidělených rajonů. Nepořádek na pokojích bude
posuzován jako porušení řádu domova mládeže a bude se kázeňsky postihovat. Boty se
ukládají do botníků a žáci se po domově mládeže pohybují v domácí obuvi (za domácí se
nepovažuje sportovní obuv). Na pokoj se mohou brát boty jen se souhlasem příslušného
vychovatele
g) provádět úklid okolí domova mládeže podle pokynů vychovatele
h) svědomitě se připravovat na vyučování, praxe, odpovědně vykonávat všechny druhy služeb,
plně využívat ke studiu studijní dobu
i) dodržovat základní hygienické a zdravotní požadavky, mít vlastní mýdlo, ručník a toaletní
papír, vynášet odpadky atd.
j) do 7.35 hodin odejít z domova mládeže do školy, pokud má první vyučovací hodinu, a
zamknout pokoj. Na domov mládeže se vrací po skončení vyučování, žákům není povoleno
chodit na domov mládeže během oběda či volných hodin
k) hlásit na vrátnici mimořádný vstup do domova mládeže v době školního vyučování apod.
Neprodleně hlásit každé onemocnění nebo úraz vychovateli či na vrátnici a v nejkratším
možném termínu navštívit lékaře. Žák hlásí též odchod a příchod od lékaře. Nemocní žáci
se řídí pokyny lékaře a pracovníků domova mládeže, podle charakteru onemocnění se buď
izolují, nebo odjíždějí domů. Žák též hlásí každý mimořádný odchod z domova mládeže
(nemoc, odjezd domů apod.). Rovněž tak hlásí odjezd na dny, kdy se nevyučuje a příjezd na
domov mládeže
l) předkládat při příjezdu na domov mládeže příjezdový deníček žáka (jen u žáků do 18 let).
m) dostavit se při nedělním příjezdu do Bystřice pod Hostýnem neprodleně na domov mládeže;
n) řádně a včas platit poplatek za ubytování
2. Ubytovaným žákům není povoleno:
a) kouření (mladším 18 let i přechovávání cigaret) v areálu domova mládeže a v prostorách i
okolí školní jídelny SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem. Totéž platí i pro
elektronické cigarety
b) požívání a přechovávání alkoholických nápojů
c) nosit, držet, pěstovat, distribuovat a zneužívat všechny zdraví škodlivé látky, zejména drogy
(marihuana, LSD, heroin, pervitin atd.), jako i ostatní halucinogenní látky (lysohlávka aj.)
a suroviny (konopí aj.)
d) nosit do domova mládeže větší peněžní částky nebo cenné věci. Žák má možnost si vyšší
částku uložit u svého vychovatele. V případě, že tak neučiní, vystavuje se riziku ztráty
nároku na pojistné plnění při krádeži atd.
e) hraní jakýchkoliv her o peníze, čtení a rozšiřování závadné literatury, hudebních nahrávek,
videofilmů apod. (propagace rasismu, násilí, pornografie atd.), též není povoleno
vylepování jakýchkoliv plakátů a obrázků na zdi, dveře a nábytek (vně i zevnitř); vhodné
obrázky je možno mít na nástěnkách na pokojích (mimo obrázky pornografické, rasistické,
propagující tabákové výrobky a alkohol, násilí či urážející druhé)
f) přechovávání všech druhů střelných zbraní (týká se i majitelů zbrojních pasů), sečných,
bodných a dalších zbraní, nábojů, výbušnin, chemikálií a dalších látek ohrožujících zdraví a
bezpečnost (např. zábavná pyrotechnika)
g) přechovávání všech druhů zvířat
h) provádění zásahů do rozvodů elektrického proudu (včetně manipulace se zářivkami na
pokojích), telefonu, televize, vodovodního řadu, rozvodů tepla atd.
i) manipulovat v prostorách domova mládeže s otevřeným ohněm
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j)

k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

používání jiných vlastních elektrických spotřebičů než je povoleno §5 tohoto řádu, není
povoleno ani jejich přechovávání v prostorách domova mládeže. Není též povoleno
používání laserových ukazovátek (baterek) a neodůvodněné používání mobilních telefonů
během studijní doby a nočního klidu
v době pobytu na domově mládeže používat vlastní dopravní prostředky a parkovat s nimi
v okolí domova mládeže
lezení po hromosvodech a přelézání do sousedních pokojů; vyskakování z oken. Není
povoleno vcházet (vycházet) do budov domova mládeže jiným než hlavním vchodem. Není
též povoleno pouštět cizí osoby na domov mládeže či umožnit ubytovanému vstup jinudy
než hlavním vchodem
vyklánění se, lití vody, házení jakýchkoliv předmětů z oken, pokřikování na druhé a též
hlučné chování
jakékoliv přemisťování inventáře na pokojích a v ostatních prostorách domova mládeže bez
vědomí vedoucího vychovatele domova mládeže (týká se i vynášení židlí apod.). Není též
povoleno odnášet věci ze školní jídelny SŠNO Bystřice pod Hostýnem
vstupovat do vychovatelen, kanceláří, vrátnice, dílen, skladů a kotelny bez vědomí
vychovatele či příslušného pracovníka domova mládeže
koupání po dobu pobytu na domově mládeže (v bazénech, jezerech, koupalištích)
jezdit stopem a v cizích motorových vozidlech v době ubytování na domově mládeže,
během vycházek a akcí domova mládeže
vyvíjet v prostorách domova mládeže jakoukoliv výdělečnou činnost (nákup, prodej atd.,
totéž se týká vědomé propagace výrobků, zboží, firem, služeb)
psychicky či fyzicky šikanovat spolubydlící
zamykat se na pokojích, navštěvovat po večerce cizí pokoje a přespávat v jiných pokojích
pořizovat kopie klíčů od jakýchkoliv prostor domova mládeže
vyvíjet a propagovat činnost politických stran a hnutí a též tyto propagovat

§7
Pravidla vzájemných vztahů na Domově mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem
Vychovatel je iniciátorem a průvodcem žáků při volnočasových činnostech, které přímo nebo
nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí.
Ubytovaní žáci dbají pokynů vychovatele, komunikují s pracovníky Domova mládeže a
respektují jejich autoritu.
Při hrubých a opakovaných slovních či fyzických projevech násilí na ostatních žácích, nebo také
na vychovatelích a pracovnících Domova mládeže je ředitelka školy povinna ubytovaného žáka
z Domova mládeže vyloučit.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

§8
Pracovník Domova mládeže je povinen:
vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta
chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních
svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj
zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení
a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním
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Vychovatelé komunikují se zákonnými zástupci ubytovaných osobně, telefonicky, písemnou
formou: e-mailem a poštou. Sociální sítě nejsou Vnitřním řádem brány jako oficiální
komunikační kanál.
Ubytovaní žáci a studenti jsou povinni
Chovat se vzájemně ohleduplně, respektovat důstojnost svou i druhých, dbát na zdvořilé a
slušné chování a dodržovat tento Vnitřní řád.
Pravidla spolupráce a vzájemných vztahů se zákonnými zástupci žáků
a) vždy omlouvají žáky v době nepřítomnosti na domově mládeže
b) podávají přihlášku do domova mládeže
c) hradí úplatu za pobyt a prokázané škody způsobené dítětem
d) seznamují se dobrovolně s Vnitřním řádem Domova mládeže
e) pravidelně se informují o chování svého dítěte, informují DM o zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích, změnách a jiných závažných skutečnostech
f) v případě potřeby spolupracují s vychovateli a personálem Domova mládeže. Zákonní
zástupci a zletilí žáci komunikují s personálem Domova mládeže osobně, telefonicky,
písemnou formou, e-mailem a poštou. Sociální sítě nejsou Vnitřním řádem brány jako
oficiální komunikační kanál.
g) na vyzvání ředitelky školy či vychovatelů školského zařízení se osobně zúčastní projednání
závažných otázek týkajících se edukace žáka
Provozní podmínky
Zařízení vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti i provozu DM.
Přijímá opatření k prevenci rizik. Seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a
s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost. To ostatně tvoří součást výchovy ke zdravému
životnímu stylu, který je chápán jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.
Obecná ustanovení
a) Domov mládeže podléhá přímo ředitelce školy
b) Domov mládeže zajišťuje žákům ubytování, celodenní stravování, aktivní odpočinek,
podmínky pro přípravu na vyučování
c) Vnitřní řád Domova mládeže je právní normou, která vychází z předpisů týkajících se
ubytovacích zařízení a dalších obecně platných předpisů
d) Provozní podmínky upravuje samostatný „Provozní řád“.
e) Žáci, jejich rodiče (zákonní zástupci), vychovatelé, pracovníci domova mládeže jsou
povinni seznámit se s Vnitřních řádem Domova mládeže a řídit se jím. Tento dokument je
vyvěšen na www stránkách školy, v zařízení domova mládeže na viditelném a přístupném
místě a každý stvrzuje svým podpisem seznámení se s tímto dokumentem.
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§9
Organizace domova mládeže
Přijímání žáků
Žák se přijímá na domov mládeže na základě přihlášky, kterou podávají rodiče (zákonní
zástupci) na předepsaném tiskopise, společně s dalšími formuláři. O umístění žáka vyrozumí
ředitelství školy rodiče žáků 1. ročníků písemně-emailem na adresu uvedenou v přihlášce,
oznámením na webových stránkách školy. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního
roku. Žák může být ubytován, jen pokud souhlasí s podmínkami vymezenými tímto řádem. Za
ubytování se platí stanovený poplatek, který se nevrací z důvodů nepřítomnosti na domově
mládeže.
Podmínky pro ukončení ubytování
a) požádají-li o ukončení pobytu rodiče (zákonní zástupci), zletilý žák a to písemně.
b) neplatí-li příspěvek spojený s ubytováním a stravováním po dobu 2 měsíců s výjimkou
závažných důvodů
c) přestal-li být žákem školy, u žáků 4. ročníků den následující, po úspěšném složení maturitní
zkoušky
d) pokud žák soustavně porušuje řád DM a byl vyloučen
e) vyžaduje-li to zdravotní stav žáka
Úplata za ubytování
Úplata za jedno lůžko je stanovena na 1 000,- Kč pro žáky zařazené do oborů středního vzdělání
kategorie stupně dosaženého vzdělání E, 1 250,- Kč pro ostatní žáky střední školy. Stravování
se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. a finančními normativy této vyhlášky a činí 95,- Kč za jeden den
(cenu je možné upravit v průběhu roku, vyžaduje-li to nárůst cen potravin nebo zvýšení DPH).
Organizace výchovné činnosti
Výchovná činnost se řídí vzdělávacím programem pro mimoškolní vzdělávání a výchovu. Žáci
jsou zařazeni do výchovných skupin.
Výchovná činnost je řízena skupinovým vychovatelem, který za ni odpovídá ředitelce školy.
Výchovná činnost je realizována měsíčními plány jednotlivých skupin. Na organizaci výchovné
činnosti se podílí domovní rada.
Stravování
Stravování se žákům poskytuje ve školní jídelně. Čas výdeje stravy je uveden v „Režimu dne“.
Pokud žák (rodiče) včas do 6:00 hodin ráno odhlásí stravu z důvodu nepřítomnosti, nebude mu
tento stravovací den započítán. Spojení na vedoucí ŠJ: telefon: 573 381 253, e-mail:
ssno.jidelna@seznam.cz. Odhlášení stravy je možné osobně, písemně přes objednávkový
systém, telefonicky, emailem.
VNITŘNÍ REŽIM
Režim dne a týdne
Režim může být upraven dle rozvrhu vyučovacích hodin. Režim dne se řídí rozvrhem
uvedeným níže:
Čas/ Činnost
06:15 – 07:15 snídaně
08:00 – 09:00 kontrola pořádku na pokojích
11:30 – 13:00 výdej oběda
17:15 – 18:00 večeře
18:00 – 19:00 studijní klid, příprava na vyučování
21:00 – 21:30 příprava na večerku
22:00 – 06:00 noční klid
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Žáci, kteří vstávají a odcházejí mimo DM před 6:00, jsou povinni se nahlásit den předem do
19:30 hodin a domluvit si dobu odchodu a sdělit důvod ranního odchodu, chovají se tak, aby
nerušili ostatní spící žáky. Společné akce (posilovna, hřiště) končí nejpozději v 21:00 hodin.
Sledování televize a provoz internetu, PC učebny a kuchyněk končí ve 21:00 hodin, po této
době je může povolit vychovatel v hlavní službě. Jednou týdně je prováděn generální úklid
pokojů a osobních věcí podle pokynů vychovatele V době studijního klidu nebudou žáci
provádět takovou činnost, která by ostatní rušila v přípravě na vyučování, nebudou se zdržovat
na chodbách, schodištích a v kuchyňkách.
Odjezdy, příjezdy a nepřítomnost na DM
Žáci odjíždí na víkendy, svátky a dny, ve kterých není vyučování, k rodičům. Odjezd je v
poslední den před volnem nejpozději v 15:30 hodin. Příjezd v den před zahájením vyučování v
době od 18:00 do 21:30 hodin. Žák se po příchodu na DM nahlásí ve vychovatelně/vrátnici,
opustit domov mládeže (po příjezdu a nahlášení) je možné pouze se souhlasem vychovatele.
Odjezd z DM během týdne povoluje vychovatel, a to po předběžném písemném či telefonickém
požadavku rodičů, vychovatel má právo si tuto skutečnost ověřit voláním zpět rodičům. V době
nepřítomnosti na DM plně odpovídají za žáka rodiče (zákonní zástupci), v osobním volnu denně
do 20:30 hodin, v době vycházek, při cestování atd. Pokud se žák nemůže dostavit na DM je
povinností rodičů tuto skutečnost oznámit. Pokud má vlak nebo autobus zpoždění doveze žák
potvrzení.
Vycházky
Ubytovaní mají možnost každý den chodit na vycházky, pokud nemají z nějakého jiného
důvodu vycházky omezeny. Vycházkové hodiny jsou po splnění žákovských povinností na DM
a studijní přípravy podle věku žáků:
 žáci do 15 let a 1. ročník
do 19:30 hod.
 žáci do 16 let a 1. ročník
do 20:00 hod.
 žáci do 17 let, 2. a 3. ročník
do 21:00 hod.
 žáci do 18 let, 3. a 4. ročník
do 21:30 hod.
 žáci nad 18 let
do 21:30 hod.
1x měsíčně je sanitární den při převlékání ložního prádla. Denně se provádí úklid pokojů,
vynesení odpadků. Dle potřeby je prováděn žáky úklid okolo domova mládeže. 1x týdně čtvrtek - větší úklid pokojů dle pokynů vychovatelů, nejpozději však do 20:00 hod., kontrolu
provede vychovatel. Bez vědomí vychovatele nesmí žák po 19:30 hodin DM opustit.
§ 10
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Poučení žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrana
DM provede minimálně jednou za školní rok cvičný požární poplach s nácvikem evakuace.
Skupinový vychovatel provede školení o požární ochraně (1 x za rok) a bezpečnostní školení (2
x ročně). Školení v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a požární ochraně v DM zahrnuje
poučení o:
a) dodržování pravidel bezpečného chování, hygieny a zdravého životního stylu,
b) bezpečném chování na pokojích, chodbách, schodištích, ve školní jídelně, sociálních
zařízeních v ostatních prostorách domova mládeže (dodržování provozních řádů
jednotlivých místností)
c) postupu při vzniku úrazu svého nebo spolubydlícího (komu hlásit úraz, umístění lékárniček)
d) počínání při vzniku požáru, způsobu vyhlášení požárního poplachu, únikových cestách a
jejich použití.
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Opatření k zajištění bezpečnosti žáků
a) žákům je zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit v celém areálu DM a všech budovách
(platí i pro elektronické cigarety)
b) žákům je zakázáno vyklánění a bavení se z oken, lezení na střechu, odkládání věcí na římsy
za okny, sušení osobního prádla v oknech, vyhazování předmětů z oken, sezení na
schodištích
c) žákům je zakázáno přechovávat v DM zbraně, náboje, výbušniny, toxické a návykové látky
d) žákům je zakázáno zamykat se na pokojích zevnitř
e) žákům je zakázáno zasahovat do elektroinstalace všeho druhu
f) žákům je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče bez platné revizní zprávy
g) žáci mohou používat pouze elektrické spotřebiče, které mají provedenou revizi dle ČSN
3316100 – ed 2 v platném znění
h) žákům jsou povoleny návštěvy na pokojích v době od 12:00 do 19:30 hodin, žáci budou
přiměřeně oblečeni a nebudou ležet na postelích, návštěvy na pokoji opačného pohlaví
nahlásí žáci vychovateli v hlavní službě, případně skupinovému vychovateli
Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při podezření na požití alkoholu či
jiné omamné látky
a) vychovatel má povinnost v případě podezření provést u žáka dechovou zkoušku, o této
provede zápis
b) pokud bude u žáka zjištěna silná podnapilost, je vychovatel povinen informovat rodiče, aby
si žáka převzali do své péče, pokud se nepodaří s rodiči spojit, zavolá vychovatel policii ČR
a předá žáka na detoxikační oddělení (záchytná stanice)
c) v případě podezření na užití omamných látek provede vychovatel orientační zkoušku na
přítomnost těchto látek (speciálním testem ze slin žáka), o zkoušce provede zápis, pokud je
pozitivní informuje rodiče a vedení školy
§ 11
Prevence sociálně patologických jevů a ochrana před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
Obecná ustanovení
Žák nesmí tolerovat vůči své osobě i vůči jiným osobám jakoukoliv formu násilí a útisku, každý
svědek takového jednání je povinen jej neprodleně ohlásit vychovateli nebo jinému
pracovníkovi domova mládeže.
a) ve vztazích mezi žáky je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální
orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního
původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku či rodinného
stavu žáka
b) na základě metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u
žáků ve školských zařízeních se zakazuje ubytovaným nošení, držení, distribuce a
zneužívání návykových látek v areálu domova mládeže s tím, že porušení tohoto ustanovení
bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu DM
c) prevence těchto jevů je řešena nabídkou zájmových a volnočasových aktivit
Bezpečnost a ochrana zdraví
Škola je při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním
fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení
vzniku sociálně patologických jevů.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ubytovaných žáků při vzdělávání a s ním
souvisejících činnostech a volnočasových aktivitách dle platné legislativy. Žákům poskytuje
všechny informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pracovníci domova mládeže jsou povinni vést evidenci úrazů ubytovaných žáků, k nimž na DM
a při aktivitách DM došlo, vyhotovit záznam a zaslat vedení školy. Ubytovaní žáci a
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pedagogičtí pracovníci se v oblasti BOZP řídí platnými vnitřními směrnicemi vydanými
ředitelkou školy.
Zacházení s majetkem školy (DM) ze strany žáků
Všichni žáci jsou povinni při každé příležitosti šetřit majetek domova mládeže a dbát na úspory
elektrické a tepelné energie a vody.
Odpovědnost žáka za škody, které způsobil svoji neodpovědností na majetku domova mládeže
je daná v § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Plnoletý
žák nebo zákonný zástupce žáka uvede po dohodě s vedením domova mládeže poškozené místo
či věc do původního stavu na vlastní náklady nebo je povinen prokazatelnou škodu nahradit. Ve
zvlášť závažném případě může být žáku na konci klasifikačního období snížený stupeň
z chování.
Výchovná opatření
1. Za vzorné chování, plnění povinností, významný projev kladné aktivity, statečný čin nebo
jiné mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi uděleno následující ocenění:
a) pochvala třídního učitele
b) pochvala ředitelky školy
c) věcná odměna
2. Proviní-li se žák proti "Vnitřnímu řádu domova mládeže SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, může být podle závažnosti provinění uloženo výchovné opatření:
a) důtka třídního učitele
b) důtka udělená ředitelkou školy
c) podmíněné vyloučení žáka ze školského zařízení se zkušební lhůtou (max. 1 rok)
d) ukončení ubytování na domově mládeže; tzv. vyloučení žáka ze školského zařízení; přičemž
náhradní ubytování zajišťují zákonní zástupci nebo žák
e) napomenutí udělené vychovatelem
Nedodržování obecně platných morálních zásad, zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, pořádku,
jako i nedodržování Vnitřního řádu Domova mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem může být
důvodem k okamžitému ukončení ubytování na domově mládeže. Okamžité ukončení ubytování
se týká též všech projevů násilí vůči spolubydlícím (včetně hrubého slovního napadení), šikany,
projevů rasismu, braní či distribuce drog, krádeží, kouření a požívání alkoholu na DM a v areálu
DM atd.
Při hrubých a opakovaných slovních či fyzických projevech násilí na ostatních žácích, nebo také
na vychovatelích a pracovnících Domova mládeže je ředitelka školy povinna ubytovaného žáka
z Domova mládeže vyloučit.
§ 12
Závěrečné ustanovení
S tímto řádem budou žáci seznámeni po nástupu na Domov mládeže a bude o tom učiněn
písemný zápis. Znalost Vnitřního řádu Domova mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem je
povinností každého žáka a žák se jím musí důsledně řídit. Neznalost tohoto řádu v žádném
případě žáka neomlouvá.
Tento vnitřní řád vstupuje v platnost dnem 1. září 2019.
Kontakty
 573 378 001 tel. na Domov mládeže
 573 381 253 tel. vedoucí školní jídelny
 Email: ssno@ssno.cz
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