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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 
 
V souladu s § 28 písm. g) a § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním  
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005 
Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění 
vyhlášky č. 436/2010 Sb., dále vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka (dále jen „KJJ“) tento 
Vnitřní řád domova mládeže (dále jen „VŘ DM“).  
 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Domov mládeže (dále jen „DM“) je školské výchovné ubytovací zařízení, které poskytuje 
ubytování, celodenní stravování a výchovné působení mimopražským žákům a studentům 
KJJ (dále jen „student“). V mimořádných případech můžou být v DM ubytováni žáci nebo 
studenti z jiné školy.  

2. DM je součástí KJJ. DM s kapacitou 100 lůžek je umístěn v budově školy a sídlí na adrese 
Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 – Braník.  

3. Za provoz DM odpovídá vedoucí DM (vedoucí vychovatel), který je podřízen statutárnímu 
zástupci ředitele školy.  

4. DM jako ostatní školy a školská zařízení plní svoji funkci v období školního roku. Organizaci 
školního roku pro každý konkrétní školní rok schvaluje MŠMT. V době provozu DM mohou 
studenti využívat školní stravování ve výdejně KJJ s celodenním provozem.  

5. V době školních prázdnin a o víkendech lze kapacitu DM využít v rámci doplňkové činnosti 
organizace k poskytnutí ubytovacích služeb i jiným organizacím.  

 
 
II. PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTŮ 
 

Na začátku školního roku jsou studenti prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem, 
s bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. Seznámení se s uvedenými 
předpisy potvrdí svým podpisem. 

 
2.1.  Studenti mají právo: 

 
a) používat veškeré zařízení DM určené pro studenty; 
b) podávat připomínky k činnosti a celkovému provozu DM; 
c) požadovat zajištění optimálních podmínek ke studiu; 
d) požadovat základní vybavení pokoje a výměnu lůžkovin dle vyhlášky; 
e) využívat nabídek DM pro volný čas (např. internet, divadlo, koncerty, výstavy, sportovní 

nabídky, exkurze apod.); 
f) po předchozím nahlášení používat vlastní elektrické přístroje: radiopřijímače, televizní 

přijímače, stolní počítače, notebooky, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky vlasů apod.; 
g) na individuální výzdobu pokojů podle pravidel dohodnutých s vychovatelem; 
h) hrát na vlastní hudební nástroj s ohledem na spolubydlící v době mimo noční klid  

a studijní dobu; 
i) jít na vycházku nebo prodlouženou vycházku při řádném plnění svých povinností; 
j) na soukromí a nerušený spánek. 
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2.2.  Povinnosti studentů: 
 

a) dodržovat VŘ DM; 
b) dodržovat bezpečnostní předpisy, hygienické a protipožární předpisy a provozní řády 

jednotlivých společných místností DM; 
c) včas a ve stanoveném termínu provádět úhradu plateb za ubytování; 
d) při odchodu z pokoje jej vždy důsledně zamykat, a to i v případě jeho krátkodobého 

opuštění; 
e) udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji i v celém ubytovacím areálu; 
f)    udržovat v čistotě lůžkoviny, jednoduše je každé ráno zastýlat a ve stanovených termínech 

si je vyměňovat; 
g) nejpozději ve čtvrtek nahlásit vychovateli v hlavní službě odjezd na víkend nebo potvrdit, 

že využije možnosti ubytování v DM i přes víkend; 
h) službu konajícímu vychovateli hlásit onemocnění a každý úraz; 
i) šetřit zařízení DM, chovat se ekologicky a šetřit energií a vodou; 
j) každé úterý provádět důkladný úklid pokoje;  
k) úmyslně způsobené škody na majetku DM prokázané nastaveným vnitřním kontrolním 

systémem uhradit ve výši nákladů na pořízení opravy zařízení nebo jeho nového pořízení 
(poškození nábytku, malby, výzdoby, ztráta klíčů); 

l) dodržovat vždy pravidla slušného chování a jednání vůči všem zaměstnancům DM  
i spolubydlícím vrstevníkům; 

m) dodržovat noční klid po 22:00 hodině, tj. zdržovat se jen na svém pokoji a chovat se tiše 
s ohledem na všechny spolubydlící; 

n) dbát na to, aby chování studentů přítomných na jejich pokojích nebylo v rozporu s VŘ DM; 
o) hlásit pedagogickým pracovníkům DM každý případ, kdy je na studenta vykonáván nátlak 

ze strany spolubydlících; 
p) ohlásit pedagogickým pracovníkům DM každý případ, kdy je student svědkem situace, 

během které je na jiného studenta vykonáván nátlak; 
q) okamžitě ohlásit pedagogickým pracovníkům DM každý případ, kdy je porušován VŘ DM  

a pravidla bezpečnosti; 
r) řídit se pokyny pedagogických pracovníků; 
s) umožnit vstup do pokoje a kontrolu pedagogickým pracovníkům. 
 

2.3.  Studentům je zakázáno: 
 

a) vyklánět se z oken, posedávat na parapetech, vyhazovat věci a vylévat tekutiny z oken; 
b) kouřit v prostorách DM a celém areálu KJJ; 
c) svévolně poškozovat zařízení a vybavení DM; 
d) užívat a přechovávat v prostorách DM alkohol nebo jiné omamné a zdraví škodlivé látky 

(včetně jejich distribuce); 
e) přechovávat různé střelné, sečné a bodné zbraně a manipulovat s nimi; 
f) uplatňovat vůči ostatním studentům jakékoliv projevy násilí a vytváření pocitu nadřízenosti 

a podřízenosti směřující k šikaně; 
g) porušovat zákaz diskriminace osob; 
h) přechovávat na pokojích zvířata; 
i) přemisťovat nábytek na pokojích; 
j) bez svolení vychovatele vodit do DM cizí osoby; 
k) hrát hazardní hry; 
l) na pokojích používat plotýnkové vařiče, elektrické a mikrovlnné trouby, přímotopy, 

infrazářiče, vlastní žehličky a další spotřebiče s velkým příkonem (viz „Směrnice  
pro používání vlastních elektrických spotřebičů“); 
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m) hrát různé míčové hry na pokojích, chodbách a ve společných prostorách; 
n) přijímat na pokoji návštěvy z řad studentů po 22:00 hod. 

 
Pro jednání s plnoletými studenty a zákonnými zástupci nezletilých studentů ve věcech týkajících se 
úhrady následků poškozování majetku DM, bude využívána fotodokumentace pořízená v rámci 
nastaveného kontrolního systému.  
 

III. HYGIENICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ PRAVIDLA 
 

3.1.  Hlavní hygienická, bezpečnostní a protipožární pravidla: 
 

a) v celém objektu DM platí zákaz kouření, zapalování svíček a vonných tyčinek, zákaz 
manipulace s ohněm a hořlavými látkami, skladování chemikálií, alkoholu a používání 
nebezpečných předmětů; 

b) dodržovat zákaz konzumace alkoholických nápojů, a to i mimo DM, pokud by jejich vliv 
trval i po návratu do DM; 

c) dodržovat zákaz držení, distribuce a používání drog a psychotropních látek, a to i mimo 
DM, pokud by jejich vliv trval i po návratu do DM 

d) při onemocnění dodržovat nařízení lékaře a v DM se řídit pokyny vychovatele; 
e) povinnost dodržovat v DM základní pravidla osobní hygieny, používat vhodnou domácí 

obuv a oblečení, na pokojích pravidelně větrat (v zimním období při zavření radiátoru); 
f) udržovat  pořádek, na požádání umožnit vychovateli kontrolu osobních věcí; 
g) potraviny ukládat do chladniček, neskladovat je na pokoji nebo na parapetu za okny 

pokoje; 
h) při odchodu z pokoje zkontrolovat zda je osobní počítač vypnut, zkontrolovat zhasnutí 

světel a vypnutí ostatních elektrických přístrojů, (včetně nabíječek, fénů, napájení 
notebooků…) zamknout vchodové dveře buňky i svoji přidělenou skříň a chránit tak 
majetek svůj i svých spolubydlících; 

i) do DM nenosit větší obnosy peněz a cenné věci;  
j) podle pokynu vychovatele si ve stanovený den vyměnit lůžkoviny; 
k) po chodbách a schodech neběhat, ale chodit s přiměřenou opatrností ve vhodné obuvi; 
l) neporušovat práva ostatních studentů na vhodné studijní podmínky zejména v době 

studijního a nočního klidu např. hlasitou reprodukcí hudby apod.  
 
 
IV. ORGANIZACE A PROVOZ DM 
 

4.1.  Návštěvy v domově mládeže 
 

Návštěvy mohou přijímat studenti ve vestibulu budovy KJJ do 22:00 hod. nebo  
ve společenské místnosti DM. Za chování návštěvy zodpovídá navštívený student. Návštěvu 
hlásí příslušnému vychovateli v hlavní službě. Na pokoje je přístup cizím osobám zakázán. 
Výjimku může povolit pouze vychovatel.  
 

4.2.  Styk studentů s vedoucím vychovatelem DM a ostatními zaměstnanci  
 

Studenti ubytovaní v DM, mají možnost projednat své záležitosti s vedoucím vychovatelem 
a s pedagogickými pracovníky dle rozpisu jejich služeb.   
 

4.3.  Vycházky a jejích délka 
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a) Vycházky zletilých studentů jsou z hlediska jejich četnosti bez omezení. 
b) Základní délka vycházek je u zletilých studentů do 23:30 hod. Delší vycházku je student 

povinen ohlásit vychovateli a požádat o vystavení propustky. Studentům je povolována  
i vycházka přes noc po dohodě s vychovatelem v hlavní službě. 

c) U nezletilých studentů jsou vycházky povolované následovně: 
          do 16 let – do 20:00 hod. 

16 – 17 let – do 21:00 hod. 
17 – 18 let – do 22:00 hod. 

Nad 18 let – do 23:30 hod., případně dle individuální dohody s vychovatelem/-kou. 
Zletilí studenti mohou na vycházku odejít nejpozději před 22:00 hod.  

 
4.4.  Odjezdy na víkend a mimořádné odjezdy: 

 
a) DM zajišťuje ubytování studentům pouze ve dnech školního vyučování, tj. od pondělí 

do pátku a v den předcházející (zprav. neděle); 
b)  příjezd do DM je studentům umožněn v neděli od 16:00 hod., budovu DM jsou povinni 

studenti opustit do 16:00 hod., v poslední vyučovací den před dnem pracovního klidu, 
případně prázdnin nebo tzv. ředitelského volna;  

c) studenti jsou povinni nejpozději ve čtvrtek nahlásit odjezd a příjezd, případně  
nahlásit pobyt v prostorách DM přes víkend; 

d) u nezletilých studentů, kteří chtějí v prostorách DM zůstat o víkendu, je potřeba souhlas 
zákonného zástupce doručený emailem na adresu dm@kjj.cz, kterého platnost telefonicky 
ověří službu konající pedagogický pracovník; 

e) při odjezdu z DM uprostřed týdne – mimořádném odjezdu (dále jen „MO“) je student   
povinen nahlásit přesný datum odjezdu a příjezdu do DM; 

f) u nezletilých studentů žádají o MO zákonní zástupci formou emailu, jehož platnost 
telefonicky ověří službu konající pedagogický pracovník; 

g) při návratu do DM je povinností každého studenta nahlásit příjezd ve vychovatelně, 
nezletilý student předkládá ke kontrole kartičku s podpisem zákonných zástupců.  

 
4.5.  Úplata za ubytování 

 
a) DM zajišťuje ubytování ve dvou a tři lůžkových pokojích za měsíční úplatu  

1600,- Kč/lůžko/měsíc.  
b) Zálohovou platbu je nutné uhradit do 30. června v příslušném kalendářním roce 

převodem z účtu na účet: 2002240082/6000, variabilní symbol = evidenční číslo 
přiděleno  žákům  a  studentům  vychovateli DM.  Doporučujeme zavést trvalý 
měsíční příkaz. 

c) Podmínkou faktického ubytování je splnění platebních podmínek. Výše příspěvku se odvíjí 
od kategorie ubytování a je stanovena vyhláškou MŠMT. 

d) Měsíční poplatek za ubytování je student povinen uhradit do 15. dne v daném měsíci. 
e) Vyúčtování zálohy bude provedeno při ukončení pobytu žáka či studenta v DM.  

 
4.6.  Poplatky za nadstandardní služby  

 
a) Poplatek za vlastní lednici na pokoji       1080,- Kč/školní rok. 
a) Poplatek za školní lednici na pokoji        1560,- Kč/školní rok. 
b) Použití pračky (vlastní prášek)     20,- Kč/jeden prací cyklus. 
c) Další informace o platbách jsou uvedeny v platném ceníku služeb v rámci doplňkové 

činnosti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. 
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4.7.  Hlášení provozních závad a požáru 
 

a) Provozní závady hlásí studenti neprodleně vychovateli v hlavní službě. Některé závady se 
řeší bezprostředně, závady vyžadující odbornou opravu nahlásí vychovatel průkazným 
způsobem příslušnému zaměstnanci. 

b) Kancelář ve 4. patře DM je ohlašovnou požáru i základnou první lékařské pomoci. 
 
 

V. STRAVOVÁNÍ UBYTOVANÝCH STUDENTŮ 
 

DM zajišťuje celodenní stravování ubytovaných studentů ve školní jídelně - výdejně   
ve dnech školního vyučování podle organizace školního roku MŠMT. 

 
 

VI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
 

Studentům může být udělena pochvala nebo jiné ocenění za příkladné chování, odpovědný 
přístup k plnění povinností nebo pomoc při provozu DM: 

 
a) pochvala vyslovená vychovatelem; 
b) pochvala vyslovená vedoucím vychovatelem; 
c) pochvala udělena ředitelem KJJ 
d) věcný dar; 
e) písemná pochvala (na vědomí škole). 

 
Porušuje-li student vnitřní řád DM, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto 
opatření: 

 
a) napomenutí skupinového vychovatele; 
b) napomenutí vedoucího vychovatele DM; 
c) důtka udělená ředitelem školy; 
d) podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou (1-5 měsíců); 
e) ukončení ubytování v DM.  
 
 

VII. UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ 
 
Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v DM, pokud:  
 

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student; 
b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za 

ubytování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady; 
c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy; 
d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání; 
e) žák nebo student byl vyloučen z domova podle § 31 školského zákona, nebo; 
f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, 

která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání.  
 

Student, který končí ubytování, je povinen odevzdat vypůjčené věci, klíče od skříní  
a ubytovací buňky. V opačném případě bude ubytovanému studentovi vyúčtována škoda, kterou 
způsobil i náhrada za nevrácené věci. Pokoj, ve kterém bydlel, je povinen uklidit. Ubytování 
studentů končí poslední vyučovací den školního roku. 
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VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
Zrušuje se Vnitřní řád DM ze dne 14. března 2016 
 
Tento vnitřní řád domova mládeže nabývá účinnosti dnem 1. září 2022 
 
 
 
 
 
V Praze dne 29. srpna 2022        …………………………………………… 
        Eduard Klezla – ředitel školy 


