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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 
 

Čl. I 
 

Úvodní ustanovení 
 
1. Vnitřní řád Domova mládeže Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové 

organizace (dále jen „domov mládeže“) je zpracován v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům 

středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací 
činnost středních škol, zajišťuje sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování, 
celodenní výchovu a stravování. 

 
3. Pokud se v textu dále uvádí pojem „hlavní vychovatelna“, jedná se o místnost v přízemí 

vstupní haly domova mládeže, č. dveří 102. 
 

Čl. II 

Práva a povinnosti ubytovaných žáků 
 
A) Práva žáka 

1. Využívat hospodárně prostory a zařízení určené k užívání žákům. 
2. V době svého osobního volna využívat tělovýchovný a sportovní areál školy, školní 

zahradu. 
3. Účastnit se činnosti v domově mládeže včetně zájmových aktivit a podílet se na 

organizaci akcí. 
4. Zakládat samosprávné orgány, volit a být do nich volen a jejich prostřednictvím se 

obracet na vychovatele. 
5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jeho pobytu v domově mládeže. 
6. Požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky vychovatele. 
7. Být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v domově mládeže. 

 
B) Povinnosti žáka 

1. Dodržovat vnitřní řád, režim domova mládeže, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelně seznámen.  

2. Žák nese následky za své chování a svou bezpečnost v době osobního volna (na 
vycházkách, při činnostech v tělovýchovném a sportovním areálu, využívání školní 
zahrady, návštěvách kulturních představení apod.). 

3. Chovat se obezřetně, neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit majetek svůj, 
školy, domova mládeže i ostatních. Dbát pokynů pracovníků domova mládeže a 
dalších zaměstnanců školy. 

4. Vyvarovat se podvodů, krádeží, návykových látek, sexuálního jednání, neetického 
chování a příchodu do domova mládeže v nezpůsobilém zdravotním stavu. 
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5. Řádně docházet do domova mládeže, účastnit se školního vzdělávacího programu 

domova mládeže, výchovných schůzek skupiny, týdenního úklidu apod. 
6. Informovat domov mládeže o důležitých skutečnostech týkajících se jeho zdravotního 

stavu a podmínek pobytu (zejména o důvodu a místu pobytu mimo domov mládeže ve 
dnech školního vyučování a příčině neúčasti při výuce ve škole). 

7. Podílet se na úklidu vlastního pokoje a pomáhat při údržbě okolí domova mládeže 
v rámci žákovských služeb. 

8. Respektovat a ctít práva druhých a umožňovat jim svým chováním a jednáním 
naplnění těchto práv zejména tím, že: 
a) žák je ohleduplný k potřebě spolubydlících se v klidu učit a mít soukromí. Nejsou 

tolerovány návštěvy na pokojích a shromažďování se na chodbách a schodištích 
v době studijního klidu a v příjezdový den. Výjimky na žádost žáka povoluje 
vychovatel. 

b) musí-li žák studovat po večerce, dbá především na to, aby nerušil spolubydlící, 
požádá svého vychovatele o určení místa pro studium. 

c) chrání osobní majetek i majetek svých spolubydlících zejména tím, že zamyká 
skříně s osobními věcmi, uzamyká pokoj vždy, když ho jiný v dané době neužívá, 
nezamyká jej zevnitř bezdůvodně. Nevnáší do domova mládeže cenné věci 
a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem nebo přípravou na vyučování, ani 
vyšší částky peněz. Výjimku může povolit vychovatel, kterému je žák povinen 
tuto skutečnost neprodleně oznámit. Není dovoleno přivážet jízdní kola. 

d) je ohleduplný k okolí při používání mobilního telefonu, zejména v době 
studijního a nočního klidu. Není dovoleno jeho nošení na organizované akce. 

e) nenarušuje kázeň, veřejný pořádek a sousedské vztahy. Dodržuje zákaz sedání na 
oknech a zdržování se na balkónech, vyhazování věcí z oken, vyklánění se 
a pokřikování na kolemjdoucí. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti rodičů a zletilých žáků 
 
A) Práva zákonných zástupců žáků: 

1. Být nejméně jednou za rok informován o chování a aktivitě nezletilého žáka. 
2. Podávat připomínky zástupci ředitele pro praktické vyučování a školské služby 

a vychovateli vztahující se k pobytu žáka v zařízení. 
3. Po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové 

podmínky pobytu v domově mládeže, nikoliv však nad rámec tohoto vnitřního řádu. 
 
B) Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků: 

1. Seznámit se s  Vnitřním řádem domova mládeže a Výchovně vzdělávacím programem 
pro žáky domova mládeže. 

2. Vzít na vědomí, že při využívání sportovního a tělovýchovného areálu, či školní 
zahrady v době osobního volna svého syna/své dcery přebírá veškerou zodpovědnost 
za jeho/její chování a jednání. 

3. Zajistit, aby žák docházel řádně do domova mládeže. 
4. Na vyzvání vychovatele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

výchovy žáka. 
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5. Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy. 
6. Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v domově mládeže (odjezd v týdnu, 

odklad obvyklého příjezdu apod.). 
7. Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do domova mládeže, 

tj. změny bydliště, doručovací adresy, tel. čísla apod. a další údaje podstatné pro 
průběh výchovy (např. ukončení ubytování) nebo pro bezpečnost (např. změna 
pravidelného příjezdu do domova mládeže). 

8. Žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče nebo zletilí žáci písemně 
řediteli školy nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování. Při nedodržení této 
lhůty může být účtována úhrada za další období. 

9. Hradit poplatky za poskytované služby (ubytování, stravování) ve stanovených 
termínech. Při opakovaném neuhrazení měsíční úplaty ve stanoveném termínu je 
žákovi ukončeno umístění v domově mládeže. Podmínky pro snížení úplaty za 
ubytování stanoví směrnice ředitele školy ke stanovení úplaty za ubytování v domově 
mládeže. 

10. Povinnosti uvedené v čl. III/B) v odst. 1 až 9 plní samostatně též zletilí žáci. 
 

Čl. IV 

Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a hygieny  
 

Žákům není dovoleno: 

1.  Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky vč. jejich obalů (tj. zejména 
cigarety vč. elektronických cigaret, nikotinových sáčků, alkoholické nápoje, drogy a 
jiné zdraví škodlivé látky), hrát hazardní hry, vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné 
předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Při důvodném podezření na zneužívání a 
manipulaci s návykovými látkami činí domov mládeže opatření k ochraně zdraví žáka 
tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i orgán sociálně právní ochrany, 
školu, popř. Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí domov mládeže lékařskou 
pomoc. Nemůže-li domov mládeže zajistit dostatečný dohled nad zdravotním stavem 
žáka nebo v případě důvodného podezření z požití alkoholu, žádá rodiče o umístění 
mimo domov mládeže. 

2. Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné 
jednání snižující lidskou důstojnost (např. formou šikany a kyberšikany) a poškozující 
zdraví, propagovat a rozšiřovat pornografii a podílet se na jiné nezákonné činnosti. 
Tyto jevy nejsou tolerovány vůči jiným i vůči vlastní osobě. 

3. Kouřit v budově a v areálu domova mládeže a školy, jakož i na všech akcích 
pořádaných domovem mládeže. Zakázáno je vnášet a použít elektronické cigarety. 

4.  Používat vlastní elektrické spotřebiče. Výjimku tvoří registrované spotřebiče a jejich 
příslušenství (nutnost uzavření písemné dohody). Jedná se např. o holicí strojky, 
vysoušeče vlasů, kulmy, elektrické hodiny a budíky, nabíječky baterií, prodlužovací 
kabely, audiotechniku, osobní počítače apod.). Zakázány jsou tepelné spotřebiče 
(vařiče, varné konvice, přímotopy, toustovače apod.) a dále televizory, 
videopřehrávače, hi-fi soupravy a jiné spotřebiče, které nesouvisejí s přípravou na  
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      vyučování a ubytováním. Všechny spotřebiče podléhají revizi dle ČSN. Jejich 
vlastníci jsou povinni předložit je k revizi a uhradit poplatek za provedení revize nebo 
předložit platnou revizní zprávu. Za úhradu koncesních poplatků zodpovídá vlastník 
přijímače. 

5. Chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy na pokoji ani v jiných prostorách 
domova mládeže. 

6.  Zasahovat do elektrických zařízení a manipulovat s otevřeným ohněm. 

7.  Bez svolení vychovatele přemísťovat nábytek.  

8. Poškozovat a zcizovat majetek domova mládeže a jiných osob. Škody je povinen 
uhradit viník či jeho zákonní zástupci. Výši náhrady škody na majetku domova 
mládeže určuje orgán jmenovaný ředitelem školy. 

9. Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany 
nebo poškozování dobrého jména domova mládeže a školy. 

10. Žák dodržuje základní pravidla hygieny a udržuje čistotu a pořádek ve svých 
osobních věcech. Podílí se na denním a týdenním úklidu pokoje a v daných termínech 
si vyměňuje ložní prádlo. V rámci veřejně prospěšné činnosti přispívá k udržování 
pořádku ve společných prostorách a okolí. 

11. V budově se žák pohybuje v domácí obuvi a slušně oblečen. Venkovní obuv ukládá 
na k tomu určeném místě. Přenesení venkovní obuvi do pokoje povoluje 
v odůvodněných případech vychovatel. 

12. Ke konzumaci jídla jsou v domově mládeže vyhrazeny prostory (kuchyňka na patře). 
Není dovoleno připravovat a konzumovat tepelně upravené jídlo na pokoji, 
v klubovnách nebo jiných společenských prostorách. Je zakázáno odnášet kuchyňské 
nádobí a inventář z jídelny školy. Dále žáci dodržují provozní řády kuchyněk a návody 
k použití elektrospotřebičů. 

13. Žák ukládá vlastní potraviny podléhající zkáze v lednicích a trvanlivé potraviny 
(např. pečivo aj.) na vyhrazeném místě v pokoji. V lednicích a skříních lze ponechat 
přes víkend nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a 
neotevřených obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady). Není dovoleno ukládat 
potraviny a nápoje na okenních parapetech a balkónech. 

14. Žák oznamuje vychovateli úraz, onemocnění a užívání léků. Při onemocnění, které 
si vyžádá delší léčbu, odjíždí žák domů.  V případě infekční nemoci nebo podezření na 
ni, odjíždí žák ihned domů a do odjezdu je umístěn na izolační místnost.  Onemocní-li 
žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do domova mládeže nejpozději v den 
obvyklého příjezdu. Do domova mládeže přijíždí zdráv. 

15. Žák je povinen ohlásit v hlavní vychovatelně odchod k lékaři, mimořádný odjezd 
domů v průběhu týdne a jiné podstatné skutečnosti týkající se jeho pobytu (delší 
nepřítomnost apod.). V případě návratu od lékaře sdělí žák výsledek vyšetření. 
Pozdější příchod ze školy, z vycházky a příjezd z domova je povinen zdůvodnit 
vychovateli. 

16. Žáci jsou povinni odebírat alespoň 1x denně teplou stravu. 

17. Žákům je zakázáno aplikovat sobě nebo někomu jinému piercing nebo jinou formu 
propíchávání kůže.   
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Čl. V 

Organizace a provoz domova mládeže 
 

1. Do domova mládeže přijíždí žák (obvykle v den před zahájením školního vyučování 
– příjezdový den) nejdříve v 18 hodin, nejpozději však do 21. 00 hodin (odůvodněné 
výjimky povoluje zástupce ředitele pro praktické vyučování a školské služby). 
V odjezdový den (obvykle v pátek) opouští žák pokoj nejpozději do 14.30 hodin, 
budovu pak do 15 hodin. 

2. Při příchodu do domova mládeže je žák povinen nahlásit každý příchod a odchod 
vychovateli konajícímu službu. 

3. Žák odchází do výuky každý den nejpozději v 7:40 hod. a přichází nejdříve ve 13:00 
hod. V době mezi těmito časy je domov mládeže uzavřen. 

4. O večerce má připraveny lůžkoviny, noční oblečení, je zhasnuté stropní světlo a po ní 
nesmí používat akustické spotřebiče a počítače. Prodloužení osobní večerky z důvodu 
sledování aktuálního televizního programu nebo přípravy na vyučování s pomocí 
vlastního počítače povoluje na žádost žáka vychovatel, resp. pracovník v noční službě 
nejdéle do 23 hodin. 

5. Bez předběžného souhlasu zákonných zástupců (obvykle písemného) nesmí nezletilý 
žák odjíždět během týdne domů ani nikam jinam. 

6. Provozní závady na majetku a vybavení domova mládeže oznamuje osobně v hlavní 
vychovatelně. 

7. Ztrátu osobních věcí a peněz oznamuje bez prodlení vychovateli. 
8. Žák nakládá hospodárně s elektrickou energií, vodou a potravinami a spotřebním 

materiálem. 
9. Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj, užívané vybavení, klíče, 

zapůjčený inventář. 
10. Návštěvy zvenčí přijímá žák do 19. hodiny v prostorách k tomu vyhrazených (vstupní 
část haly). V pokoji mohou žáka navštívit rodiče, rodinní příslušníci a učitelé.  
Návštěvy žáků ubytovaných v domově mládeže (mezi jednotlivými patry) povoluje 
vychovatel navštíveného žáka, nejdéle do 20 hodin. 

11. Povinností žáků je v odjezdový den (před konáním předem ohlášené ubytovací akce) 
do 9 hodin připravit pokoj (zejména uzamknout osobní věci, svléknout povlečení). 

12. Hlavní vychovatelna je ohlašovnou požárů, provozních havárií a závad. Služba na 
hlavní vychovatelně poskytuje další služby žákům (první pomoc nebo základní 
zdravotnické potřeby, vyřizování vzkazů apod.). 

13. Výchovná opatření 
Pochvaly a kázeňská opatření navrhuje vychovatel třídnímu učiteli. V případě 
závažného porušení vnitřního řádu domova mládeže může vychovatel navrhnout 
podmíněné vyloučení a vyloučení z domova mládeže (kázeňské opatření ve správním 
řízení) 
13.1 Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům nebo žákům se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených Vnitřním řádem 
domova mládeže. 
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13.2 Udělení a uložení výchovných opatření se sděluje zákonným zástupcům žáků 
zpravidla písemně. Rodiče žáků, kteří dosáhli plnoletosti, mají právo na 
informace v souladu se školským zákonem.  

13.3 Výchovným opatřením může být přemístění žáka na jiný pokoj. 

 

14. Denní režim 

6.00 hod.    - konec nočního klidu 

6.30 hod. až 7.40  hod.  - ranní hygiena, úklid pokojů 

6.45 hod. až 7.30 hod.  - výdej snídaně v jídelně 

 

7.40 hod.    - odchod do vyučování 

 

14.10 hod. až 16.00 hod.  - osobní volno, návrat žáků do domova mládeže 

16.15 hod. až 18.30 hod.  - období klidu a tolerance (studijní klid) 

17.00 hod. až 17.45 hod.  - výdej večeře v jídelně 

19.00 hod. až 21.00 hod.  - zájmová činnost 

21.00 hod. až 21.45 hod.  - příprava na večerku, osobní hygiena 

 

21.45 hod.     - večerka 

od 22.00 hod.    - noční klid 

 

15. Vycházky 
15.1 Denní vycházky uděluje vychovatel na základě osobní žádosti žáka. Žákům 

1. ročníků jsou udělovány vycházky v prvém pololetí max. 3krát v týdnu. 
 
15.2 O chování na vycházkách jsou žáci poučeni na počátku školního roku. 
15.3 Příčinou omezení počtu nebo délky vycházek vychovatelem může být zejména: 

- zhoršení školních výsledků 
- žádost zákonných zástupců 
- závažné či jakékoliv opakované porušování Vnitřního řádu domova 

mládeže 
- uložená kázeňská opatření 

15.4 Doba vycházek: 
-    žáci mladší 18-ti let  do 20.00 hodin 

-    žáci starší 18-ti let   do 21.00 hodin  

V příjezdový den se vycházky neudělují. 

15.5 Při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba telefonicky uvědomit službu 
konajícího vychovatele, v mimořádném případě bezpečnostního pracovníka. 

 



Hotelová škola 
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
 

 

Čl. VI 

Zpracování osobních údajů 
 

1. V souvislosti s poskytováním ubytování žáků v domově mládeže dochází ke zpracování 
osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

2. Domov mládeže zpracovává následující kategorie osobních údajů: 
a) osobní údaje žáků v tomto rozsahu: jméno a příjmení, pohlaví, třída, adresa bydliště, 

datum narození, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu, způsob platby, údaje 
o zákonném zástupci, 

b) osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů žáků: údaje o zdravotním stavu. 
3. Dotčenými subjekty osobních údajů jsou ubytovaní žáci (popř. zákonní zástupci).  
4. Domov mládeže pro poskytování ubytovacích služeb nevyužívá žádného zpracovatele 

osobních údajů.  
5. Domov mládeže na ochranu osobních údajů přijme příslušná bezpečnostní, technická, 

organizační a jiná opatření. 
6. Domov mládeže nezapojí do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného 

souhlasu školy. 
7. Domov mládeže zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 

k mlčenlivosti. 
8. Domov mládeže po ukončení poskytování ubytování žáků v domově mládeže řádně naloží 

se zpracovávanými osobními údaji. 
9. Domov mládeže zajistí nutnou součinnost v otázce zabezpečení zpracování osobních 

údajů, v případě bezpečnostního incidentu v souvislosti s ochranou osobních údajů, při 
oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, ohledně 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.  
2.   Současně se zrušuje Vnitřní řád domova mládeže ze dne 1. září 2021. 

 
 
 

 

RNDr. Ivo Herman 
ředitel školy  

 
Frenštát pod Radhoštěm dne 31. srpna 2022  


