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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
 

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU,  
HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 

 
 

I. Úvod 
Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje převážně žákům Střední uměleckoprůmyslové 

školy hudebních nástrojů a nábytku (dále jen SUPŠ HNN) výchovnou péči, ubytování, stravování, sportovní a 
kulturní vyžití v rámci výchovy mimo vyučování. Obsah výchovné činnosti v Domově mládeže (dále jen DM) 
navazuje na obsah výchovné a vzdělávací práce SUPŠ HNN.  

Každý žák, který je v DM ubytován, je povinen tento vnitřní řád dodržovat a také přirozeně musí 
dodržovat ustanovení všech platných zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů České republiky. 
Samozřejmě je žádoucí a nezbytné, aby se žák choval i v souladu s obecně uznávanými mravními zásadami.  
 

II. Práva a povinnosti ubytovaných žáků 
A. Práva žáků: 

1. Žák má právo na vzdělání, odpočinek a volný čas a na respektování své osobnosti, ale současně svým 
chováním a jednáním musí umožňovat naplnění těchto práv ostatním ubytovaným žákům i 
zaměstnancům. 

2. Používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení DM určené žákům. 
3. Podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho žákovskou 

samosprávou. 
4. Požadovat účelné vybavení pokoje. 
5. Požadovat výměnu ložního prádla jednou za tři týdny. 
6. Podávat připomínky ke všem otázkám života v DM řediteli SUPŠ HNN, zástupci ředitele pro výchovu 

mimo vyučování, vychovateli nebo žákovské samosprávě. 
7. Na dny pracovního klidu odjíždět k rodičům. 
8. Odjíždět domů i jinam během týdne, avšak pouze s předběžným souhlasem rodičů nebo zákonných 

zástupců. 
9. Požádat příslušného vychovatele o udělení vycházky v kterýkoliv den v týdnu. 
10. Být volen do žákovské samosprávy. 
11. Požádat o pomoc či radu vychovatele i ostatní pedagogy, cítí-li se v  tísni, má  studijní, zdravotní či 

osobní  problémy apod. 
 

B. Povinnosti žáků: 

1. Dodržovat Vnitřní řád Domova mládeže SUPŠ HNN v Hradci Králové, denní rozvrh a  týdenní plán 
skupiny, které jsou vyvěšeny na nástěnce skupiny. 

2. Dodržovat a plně využívat studijní dobu k svědomité přípravě na vyučování. 
3. Udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v ložnici a ve společných prostorách DM, denně 

provádět úklid. Před odchodem do školy musí vyvětrat pokoj, ustlat postel, uložit řádně osobní věci na 
určené místo, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla, zavřít okna a uzamknout   pokoj. Jednou 
týdně – ve čtvrtek - provést generální úklid pokoje a příslušenství. 

4. Dodržovat  v prostorách DM pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy. 
5. Používat v DM pouze schválené spotřebiče. Všechny žákovy vlastní elektrospotřebiče podléhají 

registraci, revizi a pro některé je stanoven poplatek na úhradu spotřebované elektrické energie. 
6. Poplatek se týká notebooků a DVD přehrávačů. Ceník je stanoven vždy pro příslušný školní rok a je 

vyvěšen v recepci DM. Od poplatku jsou osvobozeny spotřebiče osobní hygieny ( fén,, kulma, holící 
strojek), radiobudíky, nabíječky, CD a MP2 přehrávače. 

7. Notebooky, DVD přehrávače vypínat ve 21.45, kdy je na DM večerka. 
8. Šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami. 
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9. Chránit a udržovat v naprostém pořádku majetek domova mládeže 
10. Hlásit vychovateli případné závady a poškození majetku DM. Výměnu nebo opravu poškozených věcí 

je povinen bez průtahů uhradit nebo opravit. 
11. Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování. 
12. Po příchodu do DM se přezout do domácí obuvi, obuv uložit na určené místo (do botníků), chodit 

přiměřeně a čistě oblečen, dodržovat osobní hygienu. 
13. Pro ukládání potravin užívat pouze vyhrazené prostory. 
14. V případě odchodu na vycházku se prokázat na vrátnici DM propustkou. Při příjezdu od rodičů nebo 

zákonných zástupců se žák musí prokázat rodiči/zákonnými zástupci podepsanou dovolenku. 
15. Do 15. každého měsíce uhradit částku za ubytování. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, 

i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. 
16. Oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění. Onemocní-li žák doma, jde k lékaři v místě 

bydliště. Zůstane-li žák doma, oznámí tuto skutečnost rodiče/zákonní zástupci nejpozději do 24 hodin 
na DM. 

17. Ukládat cenné věci a peníze během týdne do příruční pokladny u vychovatele nebo k pracovnici ve 
vrátnici DM. 

18. Před usnutím je nutné vytáhnout zástrčku od lampičky a dalších elektrických spotřebičů ze zásuvky ve 
zdi (výjimkou jsou elektrické budíky). 

19. Dodržovat veškeré platné zákony  
 

C.  Je zakázáno: 

1. Poškozovat zařízení DM. 
2. Přechovávat na DM alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky a užívat je. 
3. Ve všech prostorách DM je zakázáno kouřit, přechovávat zbraně, hořlaviny a jiné nebezpečné látky 

a manipulovat s nimi. 
4. Hrát hazardní hry. 
5. Chovat domácí i ostatní zvířata. 
6. Vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená. 
7. Ve výzdobě pokojů se nesmí objevovat prvky propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, pornografii. 
8. Přemisťovat zařízení pokojů a ostatních místností. 
9. V rámci vycházek opouštět území města Hradec Králové (mimo dosah městské hromadné dopravy). 
10. Žákům mladším 18 let po dobu ubytování v DM jezdit v motorových vozidlech starších studentů. Školní 

jízdní kola je možné využívat pouze v doprovodu vychovatele. Vlastní jízdní kola nelze na DM 
uskladnit. 

11. Zasahovat do elektroinstalace a rozhlasu DM. 
12. Sedět v oknech a vyklánět se z nich, pokřikovat, vyhazovat odpadky z oken, skladovat potraviny a 

nápoje na parapetech. 
13. Zamykat své pokoje v době nočního klidu. 
14. Rušit noční klid, používat bezdůvodně mobilní telefon v době od 22 hod do 6.00 hod. a obtěžovat tím 

spolubydlící. 
15. Vlastní televizory nejsou na pokojích dovoleny. Dostatečný počet televizorů je na klubovnách. 
16. Koupat se mimo plovárnu s plavčíkem a bruslit mimo zimní stadion bez pedagogického dozoru.  
17. Chlapci nesmí vstoupit na 8. patro domova mládeže, kde jsou ubytovány dívky a to po celý den. Dívky 

zároveň nesmí po 22:00 na patra DM, kde jsou ubytováni chlapci. Porušení tohoto nařízení bude 
považováno za závažné porušení řádu DM. Vstup se povoluje pouze v případě nebezpečí či ohrožení 
života a zdraví.  

 
III. Další ustanovení 

1. Ubytování je poskytováno na základě přihlášky do DM, která se podává každoročně. O přijetí či 
nepřijetí rozhoduje ředitel školy. 

2. Ukončení pobytu v DM se provádí, pokud: 
- o to požádá písemně zákonný zástupce žáka, nebo žák, je-li zletilý, 
- zákonný zástupce nebo žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním po 

dobu dvou měsíců, 
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- žák přestal být žákem střední školy, 
- žákovi bylo povolení přerušení studia, 
- žákovi bylo ukončeno ubytování v domově mládeže pro porušování vnitřního řádu DM. 

3. Strava je zajištěna v žákovské jídelně. Čas vydávání stravy je určen v denním rozvrhu. 
4. Na začátku školního roku je žákům předán písemným zápisem pokoj a jeho inventář. Zápis je 

podkladem pro předání pokojů na konci školního roku. 
5. Návštěvy jsou povoleny s vědomím vychovatele pouze v hale DM, nebo v klubovně DM do 21.00 

hodin. 
6. Klíče od místností pro zájmovou činnost jsou uloženy na vrátnici DM a jsou vydávány pouze vedoucím 

kroužků (nebo žákům) dle rozpisu, který je vyvěšen ve vrátnici DM. 
7. O některých víkendech bývá na DM poskytnuto podle společenské potřebnosti ubytování sportovcům, 

mládeži apod. Žáci jsou v těchto případech povinni uložit si své věci do skříní a ty uzamknout, 
svléknout lůžkoviny a uklizené pokoje předat vychovateli. Po skončené akci nahlásit případné závady a 
zjištěné nedostatky vychovateli. 

8. Při podezření, že ubytovaný žák/žákyně je pod vlivem alkoholu nebo drog, bude provedena 
pedagogickým pracovníkem zkouška testerem, aby se předešlo možnému zranění, poškození zdraví 
atd. Žák je povinen se zkoušce podrobit. 

 
IV. Režim dne 

 

6.45                            budíček 
6.45 – 7.45 ranní hygiena, úklid, snídaně, 

hlášení nemocných, odchody  
k lékaři, do školy a na 
pracoviště 

15.30 setkání skupiny 
15.45 – 17.00  zájmové aktivity 

17.00 – 18.30  večeře, osobní volno 
18.30 – 20.00  studium 
20.00 – 21.30  zájmové aktivity 
21.30 – 21.45  příprava na večerku 
21.45 večerka 
22.00 – 6.00  noční klid 

 
V. Výchovná opatření 

a) Za vzorné chování a plnění povinností je žákovi možné udělit 
 pochvalu vychovatele, 
 pochvalu zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování, 
 pochvalu ředitele SUPŠ HNN, 
 věcný dar. 
 
b) Proviní-li se žák proti ustanovení tohoto Vnitřního řádu DM či se jinak proviní proti obecně platným 
zákonům, normám a pravidlům soužití v občanské společnosti, může mu být uloženo některé z následujících 
opatření k posílení kázně: 
 napomenutí vyslovené vychovatelem, 
 důtka vychovatele, 
 důtka zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování, 
 důtka ředitele školy s podmíněným ukončením ubytování se zkušební lhůtou, 
 vyloučení z ubytování. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Znalost vnitřního řádu domova mládeže SUPŠ HNN, Hradec Králové, Hradecká 1205, je povinností 
každého ubytovaného a ubytovaný je povinen se jím důsledně řídit. Neznalost vnitřního řádu domova mládeže 
v žádném případě neomlouvá. Žáci a studenti stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s tímto vnitřním 
řádem. Pro ubytované žáky ze SUPŠ HNN platí i na domově mládeže školní řád SUPŠ HNN, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202. 
 
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.                              V Hradci Králové dne 2. června 2011 

                
Mgr. Václav Kosina - ředitel školy 


