
Domov mládeže při SOU gastronomie a podnikání. Za Černým mostem 362/3,198 00 Praha 9 

Řád domova mládeže pro školní rok 2017 - 2018 

(domácí řád) 

I. Základní ustanovení 

- Řád domova mládeže je součástí Školního řádu Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, jeho platnost 

se vztahuje na všechny žáky a student ubytované na DM. Výchovní pracovníci a žáci ubytovaní na DM jsou povinni 

seznámit se se zněním "Řádu domova mládeže" a v běžné výchovné práci se jím řídit 

- ubytování se poskytuje žákům na základě přihlášky do DM na dobu 1 roku. Neplní-li žák své povinnosti, může mu být 

přihláška na příští školní rok odmítnuta 

- o ukončení ubytování na DM musí požádat zákonný zástupce nebo zletilý žák písemně a to nejméně 10 dnů před 

požadovaným termínem. V případě odchodu v průběhu měsíce nebude poplatek za ubytování navrácen ani krácen 

II. Provoz domova mládeže 

- domov mládeže (dále jen DM) je v provozu během školního roku od neděle 18 hodin do pátku 8 hodin mimo prázdnin, 

případně dalšího volna vyhlášeného MŠMT ČR nebo ředitelkou SOU 

- termíny prázdnin: podzimní - 26. - 27. 10., vánoční - 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018, pololetní - 2. 2. 2018,  

jarní - 12. - 18. 2. 2018, velikonoční - 29. - 30. 3. 2018, hlavní - 2. 7. - 3. 9. 2018 

- přístup do DM je přes recepci v přízemí objektu, kde se ubytovaní prokazují svým ubytovacím průkazem DM 

opatřeným současnou fotografií (při ztrátě uhradí za vystavení duplikátu 50 Kč) 

- úplata za ubytování a stravu se řídí platnými předpisy. Pokud nejsou poplatky uhrazeny do 5. dne v měsíci,  

6. den není student ubytován 

III.  Práva ubytovaných 

A) ochrana osobních údajů 

- DM vyhotovuje některé úřední doklady, pracuje s osobními údaji ubytovaných a řídí se zákonem  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Matrika DM obsahuje tyto údaje: 

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu 

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání 

c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu 

d) datum zahájení vzdělání ve škole 

e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk 

f) údaje o případném zdravotním postižení, včetně druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění 

g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh 

výchovy a vzdělávání 

h) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemnosti, telefonické spojení 

- ubytovaní jsou povinni při nástupu do DM oznámit všechny údaje potřebné pro vedení matriky DM 

vychovatelce 

- ubytovaní mají právo na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. DM smí používat svěřené 

údaje jen k vlastním úředním potřebám 

B) ochrana bezpečnosti, zdraví a osobnosti 

- ubytovaní musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny 

- zákonní zástupci nezletilých a nezletilí ubytovaní jsou povinni informovat DM o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných skutečnostech 

- změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu ubytování, které mohou mít vliv na zapojení 

ubytovaného, oznamují ubytovaní okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi 



- SOU zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků. V rámci prevence musí být všichni žáci prokazatelně 

a doložitelně poučeni a instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, to platí i pro dodržování 

prevence a činností v rámci protipožární ochrany 

- pedagogičtí pracovnici seznamují žáky se zásadami první pomoci, zajišťují žákovi poskytnutí první pomoci při úrazech  

a náhlých onemocnění vhodně rozmístěnými lékárničkami, zabezpečují jeho doprovod do zdravotnického zařízení nebo 

domů, případně přivolání záchranné služby. Neprodleně informují zákonného zástupce a vyhotovují záznam o úrazu žáka. 

Evidence úrazů je vedena dle vyhl. MŠMT č 64/2005 Sb. 

- ubytovaní mají právo být voleni do samosprávy DM a na účast v samosprávě, podílet se na organizaci života 

ubytovaných a účastnit se všech akcí pořádaných DM 

- ubytovaní mají právo podávat připomínky ke všem otázkám života v DM vychovatelce, ředitelce 90U 

- ubytovaní mají právo používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného 

ubytovaným. Pouze s povolením vychovatelky přemísťovat inventář, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu 

- ubytovaní mají právo na odměnu pochvalou, mimořádnou vycházkou 

 

Povinnosti ubytovaných studentů  

A) chování  na pokoji a v prostorách SOU 

- ubytovaní jsou povinni dodržovat zásady společenského chování, vystupování a jednání 

- ubytovaní jsou povinni seznámit se s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a jejich bezpečnost 

- ubytovaní jsou povinni dodržovat pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence, předpisy o hygieně a směrnice požární ochrany. Důsledně je 

vyžadováno ukázněné chování žáků 

- žáci jsou povinni opustit DM na sobotu a neděli, odjíždí každý pátek nebo den před vyhlášeným volnem 

do 8 hodin 

- ubytovaní v rámci prevence a šíření infekčních chorob dbají na zvýšenou hygienu, zejména mytí rukou mýdlem  

a teplou vodou po použití WC a před jídlem 

- při pohybových a sportovních činnostech se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro 

příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky a ustanoveními 

soutěžních pravidel daných sportů, musí mít cvičební úbor 

a obuv v řádném a použitelném stavu 

- v souladu se zákonem č. 379/2006 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákaz kouření ve vnějších i vnitřních 

prostorách všech typů škol a školských zařízení, který řeší § 8, odst. 1., písm. b). Stejně tak prodej  

a podávání alkoholických nápojů ve všech typech škol a školských zařízení, který zakazuje § 12, odst. 1., písm. g). Žáci, 

studenti, kteří získají ubytování na našem DM, mají zákaz přechovávání a požívání alkoholických nápojů, 

návykových a omamných látek v celém areálu SOU, 

v době ubytování] mimo. Požívání návykových látek, včetně kouření, v prostorách SOU je považováno za hrubé porušení 

DŘ, které je důvodem k vyloučení ředitelkou školy za mimořádný výchovný prohřešek je považována jakákoliv forma 

zesměšňování, šikanování a agresivity vůči ostatním ubytovaným a dospělým pracujícím 

- ubytovaní jsou povinni šetrně zacházet se svěřeným zařízením, šetřit elektrickou energií a vodou. 

V případě poškození nebo ztráty inventáře zjištěnou škodu ihned uhradit - škody způsobené ubytovaným hradí ve shodě 

s platnými právními předpisy jeho zákonný zástupce 

- ubytovaným je přísně zakázáno na DM přechovávat a používat bodné, sečné a střelné zbraně  

a výbušniny 

- ubytovaní jsou povinni okamžitě hlásit ztrátu osobních věcí vychovatelce 

- ubytovaní za používání vlastních spotřebičů hradí poplatky dle interní směrnice 

- ubytovaní nenosí do DM drahé věci, zejména větší částky peněz, šperky a jiné cennosti. Pokud je nezbytně 

nutné vzít tyto věci s sebou do DM, jsou ubytovaní povinni uložit je do trezoru v recepci 



- mobilní telefon mají ubytovaní na vlastní zodpovědnost 

- ubytovaní používají přidělený pokoj - denně uklidí podlahu, setřou prach, zastelou lůžkoviny. Ve společných prostorách 

udržují čistotu a pořádek, ve všech prostorách chodí čistě oblečeni, podílí se na jejich úklidu podle rozpisu služeb. 

Ubytovaným jsou zakázané návštěvy na jiných pokojích a patrech budovy 

- ubytovaní jsou povinni po příchodu do DM se přezout do domácí obuvi 

- ubytovaní jsou povinni při odchodu z pokoje zavřít okna, vypnout el. spotřebiče, zhasnout světla, vypnout 

vodu, zamknout pokoj, klíč od pokoje vždy odevzdat v recepci 

B) stravování a chování v jídelně 

- stravování je žákům zajištěné v jídelně, která je součástí SOU a to na základě identifikační karty. Stravování 

je povinné, žáci musí odebrat předepsaný počet snídaní a večeří 

- ubytovaní jsou povinni docházet na snídaně a večeře pouze v určeném čase. V případě, že ubytovaní z 

určitých důvodů nestihnou odebrat večeři, zajistí si její vyzvednutí u spolubydlícího 

- v jídelně se chovají ubytovaní tiše, uplatňují pravidla společenského chování a správného stolování. Po snídani 

odchází do školy, po večeři na svůj pokoj 

- ve vestibulu školy, na recepci v prostoru automatů udržují pořádek a zdržují se zde jen dobu potřebnou pro 

zakoupení občerstvení 

- jízda autem, na kole, kolečkových bruslích je povolena jen na písemnou žádost rodičů 

- pro ukládání potravin ubytovaní používají jen prostory k tomu určené, potraviny nesmí skladovat na pokoji  

C) výchovná opatření 

Pro posílení účinnosti domácího řádu jsou užívána výchovná opatření, která vymezuje ustanovená  

§ 31 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. V rámci interní směrnice SOU 

gastronomie a podnikání jsou tato výchovná opatření: 

1. a) napomenutí vychovatelky (zápis do osobního spisu) 

2. b) úklidové práce 

3. písemná důtka vedoucí vychovatelky 

4. podmínečné vyloučení ředitelkou školy 

5. vyloučení ředitelkou školy 

Plnoletí ubytovaní jsou v případě závažného porušení domácího řádu bez náhrady ubytování vyloučeni z domova mládeže 

a jsou povinni do 3 dnů od rozhodnutí o vyloučení vyklidit prostory, které dosud užívali V souladu se zákonem  

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabyl účinnosti 

31. května 2017: 

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret § 8 (1) Zakazuje se kouřit 

//ve škole a školském zařízení a § 9 (1) Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a), c) a h), 

provozovatel mezinárodního letiště, provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy, poskytovatel 

zdravotních služeb, škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně 

nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g), provozovatel sportoviště, provozovatel zábavního 

prostoru, pořadatel akce, provozovatel provozovny stravovacích služeb nebo provozovatel zoologické 

zahrady, kde je kouření a používání elektronické cigarety podle § 8 nebo § 17 odst. 1 zakázáno, porušení 

tohoto zákazu, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické 

cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy 

uposlechnout. 

D) omlouvání nepřítomnosti 

- každá nepřítomnost musí být vždy omluvena rodiči. V případě, že ubytovaní onemocní doma, jdou  

k lékaři v místě bydliště a zůstanou doma - rodiče neprodleně oznámí tuto skutečnost na DM 

- ubytovaní jsou povinni předem předat písemný souhlas rodičů s účastí na sportovní nebo kulturní akci, která 

trvá do pozdních večerních hodin s vyznačením dne konání akce, předpokládaným návratem na DM, převzetím 



zodpovědnosti. Souhlas je možné také poslat formou SMS zprávy z telefonního čísla zákonného zástupce, které 

je zapsané v přihlášce do DM 

- pondělní dojezdy na DM musí být rodiči předem písemně potvrzeny 

IV. Režim dne 

1) režim dne - učni, studenti SŠ 

6,00 hod. budíček 

6,00 - 6,55 hod.,  snídaně, 

7,00 - 7,45hod.  odchod do školy 

8,00 -11,00 hod.    úklid pokojů (odpolední směna) 

návrat do DM ze školy do 18,30 hodin, z pracoviště do 21,00 hod. 

18,00-18,55 hod. večeře v jídelně 

19,00 - 21,00 hod. studijní doba - uzavření pater 

prodloužená vycházka do 21 hod. každou středu - podle dohody je možné čerpat i jiný den 

21,00 - 21,30 hod. příprava na večerku 

21,30 hod. večerka 

Po dohodě je povoleno po večerce studium, sledování případně vhodného TV programu 

2)  režim dne – VOŠ a nástavbové studium 

denně příchod do 22 hodin 

3x v měsíci je povolen příchod do DM do 24 hodin, který je nutno předem nahlásit vychovatelce . 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

Případné změny budou řešeny operativně. Ředitelství SOU si vyhrazuje možnost udělení dalších pokynů. Řád domova 

mládeže nabývá platnosti dnem 3. 9. 2017. 

 


