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Vnitřní řád DM při SPŠOAJŠ ve Frýdku-Místku  
  

  

  

  

      Na DM jsou přijímáni studenti na základě podání vyplněného a podepsaného formuláře – 

přihlášky. Pokud je student nezletilý, přihlášku podává jeho zákonný zástupce. Přihláška se 

vztahuje pouze na jeden školní rok. Přihláška platí dnem nástupu k ubytování, výše úplaty 

za ubytování v tomto měsíci se odpovídajícím způsobem sníží na poměrnou část z celkové 

úplaty, a to za dobu, od kdy je student ubytován až do konce tohoto měsíce. Případný 

pozdější nástup k ubytování však může v případě nadbytku žádostí o umístění sehrát roli při 

rozhodování o přijetí na DM. O přijetí k ubytování rozhoduje vedoucí DM, o případném 

neumístění na DM je student informován v nejkratším možném termínu.   

  

     Všichni ubytovaní studenti mají povinnost v den nástupu na DM seznámit se s Vnitřním 

řádem DM a bezpečnostními a protipožárními předpisy, svým podpisem potvrdit, že tak 

učinili, a po celou dobu pobytu na DM tento Řád a předpisy dodržovat.  

  

     Ubytovaný student je povinen řídit se také pokyny výchovných a ostatních pracovníků DM. 

Pokud student Vnitřní řád poruší, vedoucí DM je oprávněn studenta z ubytování vyloučit, v 

případě opakovaného nebo závažného přestupku ihned, tj. bez výpovědi a bez povinnosti 

zabezpečit vyloučenému náhradní ubytování.   

  

          V den nástupu na DM je student povinen složit kauci ( nyní  3000 Kč ), ze které se hradí 

úhrada za ubytování a stravu za poslední měsíc studentova ubytování na DM, a  případné 

prokazatelné poškození majetku a zařízení DM , splatnou v den nástupu na DM. Zbytek 

kauce se studentovi zasílá složenkou na adresu trvalého bydliště nebo na účet, případně si jej 

vyzvedne osobně. Tato úhrada se skládá z nájemného (nyní 1.400,-Kč) a stravného (  

S=25,00Kč, O=30,00Kč, V=28,00Kč). Úhrada stravy a nájemného je hrazena převodem z účtu 

po svolení k inkasu k 5. dni každého měsíce zpětně. V případě neuhrazení platby  bude 

studentovi ukončeno ubytování a stravování na DM.  

  

     O snížení nebo prominutí kauce či její pozdější úhradě rozhodne vedoucí DM na základě 

oprávněné žádosti plnoletého studenta či rodičů neplnoletého studenta a to v případě hodného 

zvláštního zřetele, zvláště pak ze sociálních důvodů.  

  

     Student má nárok na snížené nájemné, jestliže jeho přechodná nepřítomnost na DM je 

důsledkem organizace výuky na jeho škole. To je nutno doložit, např. potvrzením o odborné 

praxi nebo rozpisem výuky. V takovém případě zaplatí student poměrnou část nájemného, 

nejméně však 50 % plné sazby. Takovým případem však není např. zkouškové období.  
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 Podle zákona č. 379/2005 Sb. platí pro všechny studenty  přísný zákaz kouření, 

konzumace a přechovávání alkoholických nápojů, drog a jiných zdraví škodlivých 

a návykových látek ve všech prostorách DM.  Na DM se nesmí vstupovat v 

podnapilém stavu !!!  
  

  

     V době od 22.00 do 06.00 hodin platí pro všechny ubytované povinnost 

zachovávat noční klid , tj. vyvarovat se hlučného hovoru, hlasitého poslechu TV, 

hudby apod.   
   
  

Na DM jsou studenti povinni vracet se ve stanovených časech:  
- všichni učni, žáci a studenti před maturitou (=SŠ) – denně do 21.00 hod.                                                       

- studenti po maturitě (=VOŠ) a nástavbového studia SŠ – denně do 22.00 hod.   

  

     Při odchodu z DM s předpokládaným návratem po 17.00 hod. nechávají studenti na 

vrátnici DM své domovní průkazy a při návratu si je vyzvednou.   

Případný pozdější  návrat, než je stanoveno, nutno předem projednat s přítomným 

vychovatelem !!  

  

Vstup na DM  

DM je z provozních důvodů ochrany objektu uzavřen v době od 22.00 hod. do 04.30 hod. V 

této době nikdo nebude vpuštěn do prostor DM ani ven z DM, kromě naléhavých případů, 

např. úraz ubytovaných apod.   

  

Noční ostraha DM  

Noční strážný – ochranka – plní zároveň funkci vychovatele noční směny včetně ostrahy 

objektu.  

V době od 22.00 hod. do 24.00 hod. služba na vrátnici DM.  

V době od 24.00 hod. do 04.30 hod. služba ve vychovatelně II. patro vlevo. V 

době od  04.30 hod. do 06.00 hod. opět služba na vrátnici DM.  
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Spojení  

V případě hodném zvláštního zřetele je možno zvenku přivolat noční ostrahu: a) 

telefonicky na tel. č.: 558 406 111   (22.00 – 24.00hod.),  

b) telefonicky na tel. č.: 558 406 294   (24.00 – 04.30hod.),  

c) telefonicky na tel . č.:736 284 170   (24.00 – 04.30hod.),  

d) tlačítkem zvonku zabudovaného domácího videotelefonu   (24.00 – 04.30hod.),  

  

Včasné ranní vstávání a včasný příchod do výuky je věcí odpovědnosti a cti  každého 

jednotlivého studenta.  

 V době mezi 16. a 21. hodinou se studenti věnují přípravě do školy v rozsahu daném 

individuální potřebou.  

  

     Ubytovaní jsou povinni odebírat v jídelně DM denně celou polopenzi, tj. snídani a večeři.  

Strava je přihlášena automaticky na všechny školní dny daného měsíce. Změny si studenti  

provádějí individuálně a včas na terminálu v okénku nebo přímo v kanceláři pro prodej 

stravného.   

  

     Z jídelny DM je zakázáno vynášet nádobí a příbory. K odnášení jídla je nutné použít své 

vlastní nádobí - jídlonosiče.  

  

  

Výdej stravy : snídaně   od   6.00 do   8.00 hod.                          

obědy      od 11.00 do 14.30 hod.                          

večeře     od 16.30 do 18.00 hod.  

  

     

  Studenti jsou povinni udržovat pořádek na svých pokojích i v ostatních prostorách DM (  

kuchyňky, umývárny, toalety, chodby, klubovny).   

  

     Studenti jsou povinni  zacházet šetrně s veškerým zařízením DM a jídelny a uhradit škody, 

způsobené vlastní vinou.  

  

     Každá změna  v umístění nábytku musí být předem povolena výchovnými pracovníky DM. 

Před ukončením pobytu v daném školním roce musí být nábytek vrácen zpět na původní 

místo. Na každém pokoji musí být tři lůžka (na malých pokojích dvě lůžka), skříň, stůl, židle a 

úložné prostory pro lůžkoviny.  

  

      Pokud má student na pokoji větší obnos peněz nebo cennosti (včetně fotoaparátu, 

mobilního telefonu, PC a notebooku), je to na jeho vlastní riziko. Cenné předměty včetně 

peněz může předat do úschovy vychovateli.  

  

     Užívá-li  student na pokoji svůj vlastní televizor, ledničku, osobní počítač nebo jiný  

elektrický spotřebič, je to zcela na jeho vlastní riziko, pokud jde o eventuální poškození nebo 

ztrátu. Student musí předložit dokument, potvrzující platnou elektrorevizi spotřebiče. 

Případné škody na zařízení, majetku, inventáři a budově DM hradí majitel spotřebiče.  
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     Úklid domova mládeže je zajištěn dodavatelsky úklidovou firmou. Všechny společné 

prostory jsou uklízeny denn
ě
. Úklid pokojů včetně odnášení odpadků si provádějí 

studenti denně sami s tím, že pokoj je navíc 1x za 14 dnů uklízen pracovnicí firmy.  

   

    Dvakrát za měsíc se provádí výměna použitého ložního prádla a ubrusů za čisté.   

      

    Návštěva na DM neubytované osoby musí být ihned při příchodu nahlášena na vrátnici .  

Návštěvník je povinen předložit svůj identifikační průkaz. K setkání s navštívenou osobou 

slouží návštěvní místnost. Je-li návštěvník plnoletý a přišel navštívit plnoletého studenta, je 

povinen ukončit návštěvu do 21.30 hod. Pokud má návštěvník zájem zůstat na DM přes noc, 

obrátí se do 21.00 hod. na výchovného pracovníka, který přidělí návštěvníkovi lůžko nebo 

pokoj v ubytovací části pro hosty a vydá mu ložní prádlo. Návštěvník předem zaplatí 

stanovenou částku podle úrovně ubytování a po ukončení návštěvy odevzdá ložní prádlo.       

Je-li návštěvník neplnoletý nebo jde-li o návštěvu u neplnoletého ubytovaného studenta, je 

nutný souhlas vychovatele, který rovněž stanoví čas ukončení návštěvy. V případě nutnosti, 

nevhodného chování apod., může vychovatel ukončit návštěvě pobyt, příp. návštěvu vůbec 

nepovolit.  

  

     Studenti mohou zůstávat na DM přes sobotu a neděli. O svém záměru uvědomí výchovného 

pracovníka nejpozději ve čtvrtek večer. Neplnoletí studenti mohou zůstat pouze na 

telefonickou nebo písemnou žádost rodičů předanou předem.  

  

     V případě onemocnění student informuje výchovného pracovníka a po poradě s ním 

případně navštíví lékaře nebo odjede domů. V případě nutnosti zařídí výchovný pracovník 

návštěvu lékaře na DM nebo odvoz k lékaři. Výchovný pracovník může omluvit ubytovanému 

studentovi nepřítomnost ve škole pouze v závažném případě a to pouze na 1 den.   

  

Ubytovaní studenti jsou povinni dodržovat tato další ustanovení:  

• V případě zjištění požáru na DM ihned zahájit podle svých možností práce, nezbytné k 

likvidaci požáru, tyto skutečnosti nahlásit pracovníkovi DM a účastnit se podle jeho 

pokynů  dalších prací, nezbytných k likvidaci nebo omezení požáru.  

• V případě svého zranění ihned informovat pracovníka DM a požádat ho o poskytnutí 

první pomoci.  

• V případě zranění, mdlob nebo bezvědomí jiného studenta ihned poskytnout první 

pomoc, zahájit činnosti k jeho oživení a informovat pracovníka DM.  

• Nahlásit ihned závady, poruchy apod., které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či 

život ubytovaných, případně způsobit vznik další nebo větší škody.  

• Nevyklánět se z oken a nevyhazovat z nich žádné předměty, nesedat na parapet a nic 

nepokládat na venkovní parapet.   

  

 nejpozději do jednoho týdne po nástupu na DM odevzdat dvě fotografie  nemanipulovat 

svévolně s ručními hasicími přístroji,  hydranty a dalšími zařízeními   šetřit elektrickou 

energií a vodou  

 neuskladňovat na pokojích DM jízdní kola, která je nutno uschovat ve vyhrazené  

místnosti v suterénu budovy, a nepřechovávat zvířata   
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 nepoškozovat omítky (ani malbami či sprejováním), udržovat pořádek v okolí budovy a 

pod okny přidělených pokojů a samozřejmě i v prostorách, přiléhajících k budově DM       (= 

nevyhazovat věci z oken).  

 výzdoba pokojů musí být vhodná a nesmí poškozovat inventář DM, tj.nelepit plakáty, 

nepopisovat, nekreslit apod. na nábytek, dveře ,stěny ,stropy pokojů , chodeb a všech 

dalších společných prostor.   

 pokud se studenti na svých pokojích zamykají, nenechávají z bezpečnostních důvodů klíč v 

zámku  

 respektovat nutnost plného obsazení pokojů, což může znamenat povinnost přestěhovat se  

v nejkratším možném termínu na volné lůžko v jiném pokoji  

 uvolnit svůj pokoj pro občasné krátkodobé (zpravidla víkendové) ubytování  
hostů  

 před odjezdem z DM je student povinen odpojit všechny elektrospotřebiče kromě ledničky 

(kulma, žehlička, fén, varná konvice, PC,…) od el. sítě, uzavřít okna, zhasnout světla, 

zamknout pokoj a klíč odevzdat na vrátnici DM       

 tělocvična SPŠ může být navštívena jen pod dozorem výchovného pracovníka ve  

stanovených časech. Podmínkou je dodržování předpisů pro používání tělocvičny   

      ( zákaz provozovat sporty, které poškozují zařízení)  zatravněné hřiště SPŠ lze použít 

pouze po předchozím souhlasu výchovného pracovníka, který se řídí pokyny vedení SPŠ a 

správce hřiště  

 herna je k dispozici každý den od 14.00 do 21.00 hod., pokud není obsazena výukou SPŠ 

nebo pronajata. V herně i tělocvičně je nutno používat takovou obuv, která nepoškozuje 

podlahovou krytinu –  se světlou nebo bílou podrážkou.  

  

       

Student se může odhlásit z ubytování na DM kdykoliv v průběhu školního roku.  

Odhlašuje se vyplněním a podpisem příslušného formuláře – odhlášky. Odhláška platí ode 

dne odhlášení, výše úplaty za ubytování v posledním měsíci se odpovídajícím způsobem sníží 

na poměrnou část z celkové úplaty, a to za dobu, kdy byl student ubytován od začátku měsíce 

do dne odhlášení. Odhláška platí až do konce školního roku, což znamená, že se nelze odhlásit 

z ubytování na přechodnou dobu.   

  

  

Tento vnitřní řád platí do odvolání.  

  

  

  

  

                                                                                   PaedDr. Drahomír Šebesta                                                                            

vedoucí Domova mládeže  SPŠOAJŠ  

  

 

Ve Frýdku-Místku dne 1.9.2014.  

Zpracoval : Mgr. Zdeněk Kološ……………………  


