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Článek 1 

Obecná část 

Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č.108/2005 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů (Vyhláška č. 436/2010 Sb.), o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízeních a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-

ním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. 

 

Článek 2 

Účel domova:/§2/ 

(1) Domov poskytuje žákům střední odborné školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost 

navazující na výchovně vzdělávací činnost střední odborné školy a zajišťuje těmto žákům a 

studentům školní stravování. 

(2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmo-

vých činností. 

Článek 3 

Umísťování žáků v domově:/§4/ 

O umístění žáka do domova rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným 

zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem. Přihláška se podává na každý školní rok, zletilý 

žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn o umístění nebo neu-

místění do domova. Při umísťování žáka do domova je přihlíženo ke vzdálenosti místa bydliš-

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

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

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

b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubyto-

vání, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem 

školy jiný termín úhrady 

c) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání 

d) žák přestal být žákem střední školy  

e) žák byl vyloučen z domova nebo ze školy (§31 školského zákona)  
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Článek 4 

Úplata za ubytování v domově 

1. Domov se pro stanovení úplaty člení na pokoje I. a II. kategorie. 

2. I. kategorie – pokoj nejvýše 3 lůžka (nejvyšší úplata činí 1 600 Kč za 1 lůžko na 1 ka-

lendářní rok) II. kategorie - pokoj 4 - 6 lůžkový (nejvyšší úplata činí 900 Kč za 1 lůž-

ko na 1 kalendářní rok) 

3. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák není ubytovaný po všechny dny 

v kalendářním měsíci (např. z důvodu nemoci, z rodinných důvodů, apod.), vyjma ab-

sence z důvodu organizace školního roku ve škole, kdy se výše úhrady za ubytování 

stanoví úměrně k počtu dnů, po které je ubytován.    

 

Článek 5 

Režim dne 
 

• Budíček 5.30 -6.45 hod. (dle rozvrhu zaměstnání žáků) 

Žáci se budí samostatně, mohou však o buzení požádat vychovatele. V čase do snídaně 

provedou žáci osobní hygienu a úklid pokoje. 

• Snídaně 6.00 – 7.00 hod. (dle rozvrhu žáků).  Na snídani odcházejí žáci samostat-

ně. 

• Odchod do zaměstnání 6.30 – 7.45 hod. (dle rozvrhu zaměstnání žáků). Před od-

chodem do zaměstnání žáci zkontrolují stav pokoje (uzavření oken, zhasnutí svět-

la, pořádek, …) a uzamknou pokoj. 

• Příchod ze zaměstnání 12.00 – 15.00 hod (dle rozvrhu zaměstnání žáků) 

• Oběd 12.05 – 14.30 hod. (dle rozvrhu žáků), na oběd dochází žáci samostatně a 

dbají pokynů pedagogického dohledu. 

• Osobní volno žáků: 

• Pondělí až čtvrtek od ukončení výuky do 18.00 hod. 

• Odpolední osobní volno mohou žáci využít k vycházkám mimo areál SOŠ a 

SOUd. Odchod a příchod je žák povinen ohlásit vychovateli. V jiném případě není 

opuštění areálu DM povoleno. 

• Příprava na zaměstnání:  

• Pondělí až čtvrtek od 18.30 – 20.00 hodin  

• V době vymezené přípravě na vyučování jsou žáci povinni zachovávat klid na po-

kojích, učit se a nerušit spolužáky v jejich studiu. 

• Večeře v 18.00 – 18.30 hodin, organizace stejná jako při obědě 

• Organizovaná činnost – PO až ČT 15.00 – 18.00 hod (v době osobního volna), čas 

je vymezen činnostem, které jsou organizovány vychovatelem. 

• Večerní hygiena 20.30 – 21.15 hodin 

• Příprava na večerku, večerní kontrola 21.15 – 21.30 hodin 
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• Žáci jsou povinni být na svém pokoji, mít pořádek ve svých osobních věcech. 

Kontrolu provádí vychovatel. 

• Večerka v 21.30 hodin. Po večerce jsou žáci povinni mít zhasnuto a dodržovat 

noční klid. 

• Generální úklid pokojů – každý čtvrtek po skončení výuky do 15.30 hod. Žáci jej 

provádějí dle pokynů vychovatele. 

• Aktivity spojené s environmentální výchovou 

• Zájmová činnost provozovaná mimo SOŠ a SOUd.  Žák se může této činnosti zú-

častnit na základě povolení vychovatele. 

• Hodnocení pořádku na pokojích žáků – hodnocení provádějí vychovatelé před pří-

chodem žáků z vyučování. V případě, že pořádek na pokoji nedosahuje potřebné 

úrovně, nařídí vychovatel nápravu, kterou si žáci zajistí v době osobního volna. 

• Evidence přítomnosti žáka v domově mládeže. Žák obdrží tiskopis, do kterého je 

zaznamenán jeho odjezd a příjezd do domova mládeže. Žák odevzdává tiskopis při 

příjezdu do DM a dostává jej při odjezdu z DM. Rodiče podpisem potvrzují pobyt 

žáka v místě bydliště. Nepřítomnost v DM potvrzuje zákonný zástupce nezletilého 

žáka, u zletilých žáků informace podává rodič nebo osoba, která plní vůči žákovi 

vyživovací povinnost. 

• Obecně k režimu dne 

• V důsledku organizované akce uvedené v týdenním plánu výchovné skupiny může 

dojít ke změně pořadí činnosti v daném dnu, nesmí však dojít ke zkrácení doby 

vymezené k přípravě na vyučování. 

• Žák může navštěvovat pokoje spolubydlících pouze s jejich svolením a v jejich 

přítomnosti. 

• Ve zcela výjimečných případech zdůvodněných v písemné žádosti zákonného zá-

stupce může vychovatel povolit žákovi uvolnění mimo Čáslav. 

• Nedělní příjezd žáků do domova mládeže je povolen nejpozději do 21.30 hod., ve 

výjimečných případech na žádost zákonného zástupce do 22.30 hod. 

• Na výletech se žáci řídí pokyny pedagogického dohledu. 

• V domově mládeže žák nepoužívá mobilní telefon, (má ho vypnutý) a jiná elektro-

nická zařízení v době vymezené ke studiu a v době mezi večerkou a budíčkem. 

 Žák chrání zdraví své i svých spolužáků. Dodržuje všechna hygienická opatření při onemoc-

nění                            

 přenosnou chorobou to oznámí v DM a předloží potvrzení lékaře. 

                                              

Žák nesmí mít u sebe ani v prostorách školy nebezpečné předměty ohrožující jeho zdraví i 

zdraví 

jeho spolužáků (např. zbraně, pyrotechniku apod. včetně manipulace s otevřeným ohněm). 

 

Žák chodí po budově školy a domově v domácí obuvi, která odpovídá hygienickým a bezpeč-

nostním předpisům. Nevyjadřuje se hrubě, nepije alkoholické nápoje, nepoužívá omam-

ných látek, ani je do SOŠ a SOUd nedonáší. V celém objektu SOŠ a SOUd nekouří. Na 

výzvu vychovatele je povinen podrobit se zkoušce k prověření, zda není pod vlivem al-

koholu nebo omamné látky. Žák ubytovaný v domově mládeže se během vycházek nesmí 

koupat ve volné vodě, bruslit na volných ledových plochách. 
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Článek 6 

Práva ubytovaných žáků 
 

• Ubytovaný nezletilý či zletilý žák (dále jen ubytovaný) má právo užívat prostory, 

které mu byly vyhrazeny, společné prostory ubytovacího zařízení a služeb, jejichž 

poskytování je s užíváním těchto prostor spojeno (např., klubovny a  rozšířenky za 

účelem stolních her, dále kuchyňky, vestibul školy-vstupní hala do DM k přijímání 

návštěv v době osobního volna, též posilovnu s dohledem vychovatele) 

• Ubytovaný má právo užívat vybavení pokoje. V případě zjištění poškození či neú-

plnosti vybavení má ubytovaný ohlašovací povinnost (změnu hlásí vychovateli) 

• Ubytovaný má právo se podílet na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech 

akcí pořádaných DM 

• Má právo vznášet připomínky, předkládat návrhy a podávat stížnosti  

• Odjíždět během týdne z DM za účelem návštěvy lékaře nebo rodinných důvodů 

s předběžným souhlasem rodičů  

• Požadovat výměnu ložního prádla 1x za14 dní ubytovacích dnů (samozřejmě ložní 

prádlo bude žákovi kdykoliv vyměněno a to v případě jakékoliv nehody) 

• Žák má právo na studijní a noční klid 

• Žák nesmí při výkonu svých práv omezovat práva ostatních žáků 

 

 

Článek 7 

Povinnosti ubytovaných žáků 
 

• Dodržovat ustanovení Vnitřního řádu DM řídit se pokyny pracovníků DM 

• Dodržovat zásady slušného chování a vystupování mezi ubytovanými žáky v DM 

vzájemně, svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat samostudium (doba 

studijního klidu) 

• Dodržovat základní pravidla hygieny, udržovat čistotu a pořádek v osobních vě-

cech, denně se podílet na úklidu svého pokoje (vynášení odpadků, zastlání lůžka, 

porovnání psacího stolku zametání či mokré čištění podlahy), každý čtvrtek prová-

dět generální úklid pokoje  

• Ubytovaný je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách DM 

„Předpisy domova mládeže k bezpečnosti a ochraně zdraví ubytovaných žáků a 

protipožární předpisy.“ Zakazuje se používat otevřeného ohně (svíčky, vonné 

svíčky). Případný požár okamžitě hlásit vychovateli. 

• Ohlásit okamžité závady na vnitřním zařízení pokoje, ztráty či poškození osobních 

věcí i věcí spolubydlících. 

• Nahlásit bezodkladně každý úraz či onemocnění vychovateli konající službu. V 

případě úrazu či náhlého onemocnění je žákům poskytnuta první pomoc z rozsahu 

lékárničky na DM, dále zavolání záchranné služby a rodičů žáka. 

• Na pokojích a ostatních prostorách DM jsou žáci povinni nosit domácí obuv (pozn. 

žáci mají přidělené botníky) 

• Zvýšená hygiena (časté mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků) 

• Při každém vstupu na DM použít dezinfekční prostředek  
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• Dodržování bezpečné vzdálenosti žáků ve společných prostorách DM minimálně 

1,5m 

• Zákaz návštěv na cizích pokojích 

• Řídit se pokyny vychovatelů (semafor covid 19) 

• Ubytovaný je povinen při ukončení pobytu v DM, předat pokoj ve stavu v jakém 

ho převzal - bez závad, poškození (s přihlédnutím k běžnému opotřebení) a pů-

vodním dispozičním řešením. Zjištěné závady budou předepsány k úhradě. 

• Řádně docházet do DM, řádně se vzdělávat tj. účastnit se školního vzdělávacího 

programu DM, zejména schůzek výchovné skupiny a dobrovolně se účastnit zá-

jmových aktivit 

 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 

• Na vyžádání mají právo být DM informováni o průběhu vzdělávání a chování ne-

zletilých žáků, též zletilých žáků, pokud rodiče vůči nim plní vyživovací povinnos-

ti 

• Podávat připomínky vztahující se k pobytu žáka v DM a to k vychovateli nebo ve-

dení školy 

• Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkají-

cích se vzdělávání a chování žáka 

• Oznámit veškeré změny týkající se uvedených údajů v přihlášce do DM a dalších 

údajů podstatných pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka (zdravotní způso-

bilost, zdravotní obtíže nebo jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání žáka) a změny v těchto údajích. 

• Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (nemoc, odjezd v týdnu, od-

klad obvyklého příjezdu apod.) 

 

 

Článek 9 

Pravidla vzájemných vztahů žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických 

pracovníků DM 
 

• Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci a pedagogičtí pracovníci se vzá-

jemně informují o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit jejich pobyt v DM 

• Komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím osobní návštěvy, tele-

fonicky a písemně poštou nebo elektronickou formou 

• Vychovatele informují vždy zákonného zástupce nezletilého žáka, dále i zletilého 

(kde rodič plní vyživovací povinnost), pokud se mu chování žáka jeví jako neob-

vyklé a učiní o tom zápis do pedagogické dokumentace 

• Ke vzájemnému informování využívají zákonní zástupci nezletilých a zletilých žá-

ků a žáci samotní informační nástěnky v prostorách DM i webové stránky školy  
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• Vzájemné vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky v DM jsou založeny na 

důvěře, respektu a vzájemné spolupráci 

• Žáci DM respektují pokyny všech zaměstnanců školy a svým chováním a jedná-

ním nenarušují pravidla slušného chování 

 

 

Článek 10 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ubytovaných žáků 
 

• V DM je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým proudem. Závady na elek-

troinstalaci, elektrospotřebičích nebo poruchy rozvodu elektrického proudu je tře-

ba neprodleně hlásit vychovateli nebo jinému zaměstnanci školy. Povolené elek-

trospotřebiče jsou holicí strojky, radiopřijímače magnetofony vysoušeče vlasů a 

počítače (s platnou revizí). Stolní lampičky a prodlužovací šňůry s možností ná-

sobné zásuvky zajišťuje domov mládeže. 

• Všechny elektrospotřebiče je žák povinen před odchodem z pokoje vypojit 

z elektrické sítě. Vychovatel konající noční službu po odchodu žáků do zaměstnání 

(teoretického a praktického vyučování) provádí kontrolu pokojů, boduje pořádek 

na pokojích viz. režim dne. 

• Na pokojích je přísně zakázáno používat varné konvice, topinkovače, žehličky 

apod. 

• Ubytovaný žák je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách 

DM zákaz kouření a používání elektronických cigaret, vnášet, požívat či požít al-

kohol, omamné a psychotropní látky, výbušniny, zbraně a zábavnou pyrotechniku. 

Zákaz chovu zvířat, dále zákaz vstupu do domova mládeže osobám, které zjevně 

jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

• Dodržování bezpečnostních pravidel ve společných sprchách (povoleno 20.30 -

21.15 hod.) 

• Žákům se zakazuje vyklánět se z oken, okna se používají k vyvětrání pokoje. 

• Po schodišti a chodbách domova mládeže žáci chodí ukázněně a pomalu, zvláště 

jsou opatrní při procházení chodbami se zasklenými dveřmi 

• Při opuštění areálu školy a pěších přesunech se žáci chovají ukázněně a dodržují 

pravidla silničního provozu, dbají pokynů vychovatele 

• Žáci v době osobního volna (vycházek) můžou navštívit v době provozu městské 

koupaliště, jinde je koupání zakázáno 

• Posilovnu v DM mohou žáci používat s pedagogickým dohledem vychovatelem 

dle režimu dne a řídí se provozním řádem posilovny 

• První pomoc se žákům poskytuje v době od 12.00 hod. do 8.00hod.ve vychovatel-

ně v přízemí DM. První pomoc žákům poskytují vychovatelé, kteří mají službu. 

Žák je povinen ihned oznámit každý úraz, poranění, nehodu, k němuž dojde 

v domově mládeže, či výraznou změnu zdravotního stavu svého nebo spolubydlí-

cího, která vyžaduje návštěvu lékaře či zásah RZP.  

• Je zakázáno poškozovat veškeré zařízení domova mládeže. Případné škody uhradí 

žák nebo jeho rodiče (zákonný zástupce) 

• Žák se nesmí v denních i nočních hodinách na pokoji zamykat. V době nepřítom-

nosti své i spolubydlících pokoj vždy zamyká 
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• Cenné předměty (zejména peníze) je žák povinen uložit do trezoru vychovatele své 

VS. Pokud ubytovaný žák cennosti na tomto místě neuloží, vychovatel za ně 

zvláštní odpovědnost nenese 

• Žáci mohou vlastní elektrospotřebiče (přehrávače, počítače, mobily) používat pou-

ze do 21.30 hod. 

 

 

 

Článek 11 

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy 
 

Ochrana žáků před sociálně patologickými jev (drogová závislost, alkoholismus, kouření, 

kriminalita a delikventce, záškoláctví, …….) a před diskriminace, nepřátelství, násilí, krádeže 

a šikany. Ochrana žáků je zajišťována vychovatelem, výchovným poradcem a školním meto-

dikem prevence.  

V DM není dovoleno projevovat svým chováním rasizmus, nepřátelství nebo násilí, vanda-

lismus nebo jiné jednání snižující lidskou důstojnost.  Není přípustné tyto jevy tolerovat vůči 

jiným i vůči vlastní osobě. V DM není dovoleno vnášet, užívat, přechovávat distribuovat ná-

vykové látky tj. zejména alkohol, tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky a přicházet 

pod jejich vlivem  

Při přijetí žáka do DM jsou zákonní zástupci žáka informováni o skutečnosti, pokud by se jim 

syn (dcera) svěřil (svěřila) s jakýmkoliv druhem šikany, že budou v zájmu jejich dítěte nepro-

dleně informovat vedení DM.  Žák, který by se cítil nějakým způsobem poškozován nebo 

omezován, má právo požádat o pomoc vychovatele, vedoucí vychovatelku, výchovnou porad-

kyni, ředitele školy. Při podezření na negativní jev je každý zaměstnanec školy povinen ihned 

informovat svého nadřízeného pracovníka. Ten v součinnosti s výchovnou poradkyní a škol-

ním metodikem prevence provede základní zjištění skutečnosti. Ředitel školy rozhodne o po-

dání informací zákonným zástupcům a další řešení. 

• Zákonní zástupci budou okamžitě vyzváni k vyzvednutí nezletilého k vyzvednutí ne-

zletilého žáka z DM a bude s nimi projednán další postup. V případě zletilého žáka 

bude jednáno s ním. 

• V případě nezájmu o spolupráci ze strany zákonných zástupců a při každém podezření 

bude škola také informovat Policie ČR, odbor sociálně – právní ochrany dětí a mláde-

že 

• Z jednání se vždy vyhotoví písemný záznam 
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Článek 12 

Výchovná opatření 
 

• Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné práv-

nické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné 

ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

• Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících a vychovatelů, žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo 

jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

• Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtku třídního učitele 

c) důtku ředitele školy 

 

 

Udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do 

dokumentace školy. 

 

• Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

školským zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo 

o vyloučení žák ze školy nebo domova mládeže. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení 

stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák 

v průběhu zkušební lhůty dalšího závažného porušení povinností stanovených školským 

zákonem nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.  

• Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, domova se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

• O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy 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. O svém rozhodnutí informuje ředitel školy peda-

gogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní 

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

 

 

Článek 13 

Materiální záležitosti 
 

• Ložní prádlo  

Výměna ložního prádla se provádí 1x za dva týdny. Žáci odevzdávají prádlo nepotrha-

né, nepoškozené. 

• Používání sprch  
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Sprchování je vyhrazena doba určená pro večerní hygienu. Sprchy žáci využívají 

s vědomím vychovatele, který určuje organizaci a provádí kontrolu využití sprch. Žáci 

nesmějí plýtvat vodou. 

• Cenné předměty 

Žákům se nedoporučuje přechovávat v domově mládeže cenné věci, cennost a větší 

obnosy peněz. Není-li vyhnutí, předá žák tyto věci do úschovy vychovateli, který je 

v případě potřeby opět žákovi vydá. Případnou ztrátu věci jsou žáci povinni okamžitě 

ohlásit vychovateli. 

• Elektrické spotřebiče  

Žáci mají zakázáno do domova mládeže donášet a v domově mládeže používat elek-

trické spotřebiče včetně elektrických prodlužovacích kabelů. Výjimku tvoří radiopři-

jímače, magnetofony, holicí strojky, vysoušeče vlasů a počítače. Jejich použití je však 

na vlastní nebezpečí. 

• Stravování  

Ubytování a stravování v domově mládeže je komplexní služba, kterou nelze oddělit. 

Žáci nejsou povinni odebírat pondělní snídani a páteční oběd. V případě odběru páteč-

ního oběda je tuto rozhodnutí závazné na celý školní rok. Pro žáky, kteří momentálně 

navštěvují školu se jedná o oběd teplý, pro žáky, kteří  navštěvují  odborný výcvik, se  

jedná  o oběd studený. Pondělní snídani nemusí odebírat v případě, že mají povolen 

pondělní příjezd do DM. Odhlášení ze stravování je platné, bylo-li provedeno do 10.00 

hodin předchozího dne. V pátek na následující týden do 10.00 hodin.  

 

• Provoz domova mládeže  

Provoz domova mládeže zabezpečují tři vychovatelé. Provoz domova mládeže je za-

jištěn od neděle (19.00 hodin) do pátku (14.30 hodin) dle rozpisu služeb vychovatele. 

V době zaměstnání žáků pondělí až čtvrtek 8.00 – 12.00 hod. je domov mládeže uza-

vřen (pozn. rozpis služeb vychovatelů přiložen). 

 

 

Článek 14 

Zacházení se školním majetkem 
 

• Za škodu na majetku domova mládeže, kterou způsobil žák svévolně nebo 

z nedbalosti, bude vyžádána odpovídající náhrada. 

 

Článek 15 

Spolupráce domova mládeže se zákonnými zástupci nezletilých a zletilých žáků 
 

Důležitá je spolupráce se zákonnými zástupci, kteří mohou domov mládeže kdykoliv navští-

vit. Rodiče jsou při nástupu k ubytování seznámeni s vnitřním řádem DM. Každý vychovatel 

je v kontaktu s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a výchovným poradcem. Vychova-
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tel sleduje výsledky žáků a snaží se je motivovat k učení. V případě výskytu problémů u žáka, 

ihned osobně nebo telefonicky konzultuje tuto skutečnost s rodiči. Důležitou skutečnost rodi-

čům oznamuje písemně. Informace o žácích podávají vychovatelé na třídních schůzkách 

Vzájemné poskytování informací mezi domovem mládeže a zákonným zástupcem nezletilých 

a zletilých žáků (např. omlouvání nepřítomnosti žáka, chování žáka, přípravy na vyučování 

žáka, zdravotní či jiné problémy žáka, zájmové aktivity žáka mimo DM, atd.) je vedeno for-

mou písemnou, telefonickou, e-mailem nebo osobní kontaktem s rodiči či jiným zákonným 

zástupcem žáka. 

Článek 16 

Závěr 
 

Vnitřní řád domova mládeže SOŠ a SOU dopravní Čáslav, je zpřístupněn na webových strán-

kách, na sekretariátu a nástěnce ve vestibulu školy pro naše žáky a jejich zákonné zástupce, 

dále zaměstnance. 


