
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná 

škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, 

Zborovská 519, 511 01 Turnov; tel.: 481 350 011 

www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz  

Domov mládeže při OA, HŠ a SOŠ, 28.října 584, 511 01 

Turnov; tel.: 481 311 567, e-mail: dm@ohsturnov.cz 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (dále jen VŘ DM) 
 
Domov mládeže Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy (dále DM OHŠ) je 
dle vyhlášky č. 108/2005 Sb. školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních 
škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen žáci) ubytování, výchovně vzdělávací činnost 
navazující na vzdělávání a výchovu ve středních a vyšších odborných školách s možností 
celodenního stravování po dobu teoretické i praktické výuky. 
Přijetí do DM OHŠ není nárokové. O umístění žáka do DM OHŠ rozhoduje ředitelka podle §4 
vyhlášky na základě přihlášky potvrzené zákonným zástupcem žáka a podle kritérií v §8 výše 
uvedené vyhlášky, a to vždy pouze na jeden školní rok. 
 

Provoz DM OHŠ: 

• domov mládeže je v provozu během školního roku (respektive ve dnech školního vyučování), 
vyjma prázdnin a víkendů; otevřen pro žáky je v pondělí až čtvrtek od 12.00 hodin, v pátek od 
11.00 hodin a v neděli od 19.00 hodin; uzavírací hodina je denně v 19.00 hodin; kromě neděle 
a dne prodloužených vycházek, tj. zpravidla ve středu, v pátek je uzavírací hodina ve 14.00 
hodin 
 

• ubytovaný žák má právo se celodenně stravovat ve stravovacím zařízení domova mládeže 
(jídelna Zborovská ul./výdejna Alešova ul.). Nevybraná a včas neodhlášená strava bude 
předepsána k úhradě podle platného normativu; odhlašování stravy je možné pouze z 
důvodu nepřítomnosti žáka na DM (nemoc aj.) - odhlášky si zajišťují žáci sami 
 

• na DM OHŠ během dopoledne mohou zůstat pouze ti žáci, kteří mají pozdější vyučování či 
odborný výcvik; žáci nemocní pouze po dobu nezbytně nutnou, než bude zajištěn jejich 
přesun k zákonným zástupcům; všichni přítomní žáci se zdržují pouze na svých pokojích, 
vzájemně se nenavštěvují a řídí se pokyny pověřeného pracovníka; v případě dřívějšího 
ukončení vyučování se žák dostaví na DM OHŠ; učitel teoretické či praktické výuky, který žáka 
uvolnil z dalšího vyučování, vystaví žákovi písemnou omluvenku nebo oznámí jeho dřívější 
odchod telefonicky na DM OHŠ 
 

• provoz DM OHŠ se řídí denním režimem, který je přílohou tohoto řádu 
 

Práva ubytovaných žáků: 

• používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení DM OHŠ, určeného 
žákům; sledovat televizi na klubovně do 21.45 hodin, delší sledování (max. do 22.00 hod.) si 
musí včas dohodnout s vychovatelem v noční službě 

• požadovat základní vybavení pokoje a výměnu ložního prádla nejméně 1× za 14 dní; termín 
výdeje prádla je v Po-Čt od 15.00-16.00 – zajišťuje vychovatel ve službě na vrátnici; v případě 
nutnosti výměna prádla kdykoliv 

• podílet se na organizaci života žáků v DM OHŠ a účastnit se všech akcí (kulturních, 
sportovních, zájmových a pracovních aktivit) pořádaných DM OHŠ a jeho žákovskou 
samosprávou 



• podávat připomínky ke všem otázkám života DM OHŠ vedoucímu vychovateli, skupinovému 
vychovateli nebo žákovské samosprávě; vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám 
života DM OHŠ 

• volit a být volen do žákovské samosprávy 

• odjíždět v pátek na dny pracovního klidu k rodičům (zákonným zástupcům) 

• právo na soukromí, ochranu osobních dat a ochranu důvěrných informací; na volný čas, na 
nerušený klid ve studijní a noční době 

• požádat skupinového vychovatele kterýkoliv den v týdnu (mimo příjezdovou neděli) o udělení 
další vycházky dle pravidel, ujasněných v denním režimu (telefonicky nebo zprostředkovaně 
oznámená vycházka nebude povolena); délku a počet dalších vycházek v týdnu mohou žákovi 
omezit rodiče svým prohlášením nebo dohodou s vychovatelem 

• přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru (klubovna či studovna v přízemí) v době od 13.00 
do 19.00 hodiny; návštěva se ohlásí vychovateli ve službě na vrátnici a nahlásí potřebné údaje 

• přijímat telefonické hovory od 13.00 do 21.30 hodin; telefonovat z DM OHŠ pouze na účet 
volaného 

• se souhlasem vedení DM OHŠ a spolubydlících užívat vlastní elektrické spotřebiče za 
podmínek stanovených v bezpečnostních pokynech DM OHŠ a rozepsaných v nástupním 
dotazníku 

• vyvěšovat plakáty a jinou vhodnou výzdobu na místa k tomu určená 

• cenné předměty a vyšší částky peněz si uložit u skupinového vychovatele 

• používat mobilní telefony v průběhu celého dne bez omezení, s výjimkou doby studijního 
klidu (na chodbách), schůzek či jiných domovních akcí a doby nočního klidu 

• používat ledničky na jednotlivých patrech a v kuchyňce pro ukládání potravin; ledničku 
vyklízet vždy v pátek před odjezdem 

• využívat kuchyňku k přípravě jídla 

• půjčovat si inventář z vrátnice (hry, sportovní potřeby, …) 

• zapůjčit si a využívat studovnu 

• přihlásit se a využívat připojení k internetu 

• navštěvovat malou posilovnu (tělocvičnu) ve sklepních prostorách 

• využívat knižní fond DM OHŠ – půjčky knih zajišťuje v Po-Čt od 13.00 do 21.00 hodin 
vychovatel při službě na vrátnici 
 

Povinnosti ubytovaných žáků: 

• dodržovat VŘ DM a denní režim a řídit se pokyny vychovatelů DM OHŠ 

• používat svou čipovou kartu při příchodu do areálu a odchodu z něj 

• přezouvat se do domácí obuvi v botárně, kde má každý žák přidělen svůj botník 

• svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu; předkládat 
vychovateli žákovskou knížku nebo studijní průkaz ke kontrole (pouze ti, jejichž zákonní 
zástupci dali k tomuto souhlas v nástupním dotazníku) 

• udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokoji a ve společných prostorách; před 
ranním odchodem vykonat úklid pokoje, vytáhnout ze sítě všechny elektrické spotřebiče, 
zavřít okna, uzamknout pokoj a klíč odevzdat na vrátnici; 1× týdně provést řádný tzv. 
generální úklid pokoje 

• žáci musí odejít na snídani nejpozději v 7.15 hodin 

• dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících, dodržovat 
protipožární předpisy a bezpečnostní pokyny; ctít svobodu a práva druhých 

• při sportu používat veškeré dostupné ochranné pomůcky (helmy, chrániče, rukavice, …) 



• plnit základní hygienické požadavky; v jídelně dodržovat pravidla slušného chování a zásady 
kulturního stolování 

• informovat neprodleně vychovatele o infekčních chorobách, vyskytnutých se v rodině, či o 
dalších přenosných chorobách a jiných nemocech; (dle metodického pokynu č.j. 37014/2005-
25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví z 22.12.2005 je zákonný zástupce nezletilých žáků 
povinen informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy – čl. 5, odst. 3) 

• používat pouze schválené elektrospotřebiče; nepoužívat z bezpečnostních důvodů 
rychlovařiče, teplomety a rychlovarné konvice 

• šetřit inventář DM OHŠ, energii, vodu; chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících; 
uzamykat pokoj vždy, když ho jiný v dané době neužívá; nezamykat pokoj zevnitř 

• hlásit okamžitě zjištěné závady vychovateli konajícímu službu na vrátnici (nezapomeň – z 
drobné závady se může stát závada velká) 

• dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování k vrstevníkům i všem zaměstnancům DM 
OHŠ 

• nevstupovat na vrátnici či do vychovatelen bez vyzvání vychovatele 

• nezamezovat průchodnost po chodbách a schodišti, tzn. není dovoleno vysedávat na 
schodech, před dveřmi pokojů či jiných místností; k sezení na chodbách lze plně využívat 
rozmístěná křesla; nepostávat v otevřených dveřích pokojů 

• chodit přiměřeně a čistě oblečen 

• přicházet do DM OHŠ včas (dle ustanovení VŘ DM), střízlivý a řádně upravený 

• oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění; vychovatel provede příslušné 
opatření, včetně telefonického kontaktu s rodiči (oznámení o odjezdu žáka domů) 

• nedostaví-li se žák na DM OHŠ v neděli či v pondělí (z důvodu onemocnění či z jiného 
důvodu), jsou povinni zákonní zástupci důvod jejich absence oznámit nejpozději do 19.00 
hodiny v pondělí 

• při příjezdu v neděli večer se žák dostaví na DM OHŠ maximálně do jedné hodiny po příjezdu 
dopravního spoje do Turnova (maximálně do 21.45 hodiny); pozdější příjezdy na DM nejsou 
v zájmu bezpečnosti žáků povoleny 

• mít na paměti systém zabezpečování oken v objektu DM (kódování) a v danou dobu je 
neotvírat a nespustit tak alarm s následným výjezdem bezpečnostní agentury – možnost i 
finančního postihu při planém poplachu! 

• řídit se řády kluboven, studovny, kuchyňky, dílničky a tělocvičny 
 

Je zakázáno: 

• svévolně poškozovat zařízení DM OHŠ, zasahovat do elektroinstalace, svévolně přemisťovat 
inventář (nábytek, …) na pokojích 

• všem osobám v prostorách DM OHŠ a celého venkovního areálu kouřit (i elektronické 
cigarety) a tabákové výrobky do těchto prostor přinášet (dle zákona č. 379/2005 Sb.) 

• užívat, přechovávat a distribuovat jakékoliv omamné a zdraví škodlivé látky 

• všem osobám v prostorách DM OHŠ a celého venkovního areálu požívat alkoholické nápoje, 
včetně nápojů alkoholické nápoje připomínající (Pito, Birell, …), a alkoholické nápoje do 
těchto prostor také přinášet. Současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti 
ubytovaných osob dovoleno do DM OHŠ a jeho areálu vstupovat pod jejich vlivem 

• přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně (včetně paintballových); manipulovat s 
otevřeným ohněm včetně používání svíček, vonných tyčinek či zapalovače, s chemikáliemi a 
výbušninami 

• přechovávat v DM OHŠ zvířata 



• pobývat na pokojích osob opačného pohlaví 

• sezení na okenních parapetech, vyklánění se z oken 

• barvení vlasů ve všech prostorách DM 

• uchovávat potraviny na parapetech oken 

• hrát na hudební nástroje v době studijního klidu a v době klidu nočního 

• užívat prostory dvora DM OHŠ pro parkování motorových vozidel žáků bez písemného 
povolení od ředitelky školy 

• svévolně během týdne opouštět město Turnov 
 
 
Další ustanovení: 

• DM OHŠ neručí za ztrátu či poškození povolených spotřebičů žáků; žáci si za vlastní 
elektrospotřebiče zodpovídají sami 

• DM OHŠ neručí za zcizení potravin z ledniček, včetně obalu 

• škody na inventáři DM OHŠ úmyslně, prokazatelně způsobené ubytovaným žákem hradí ve 
shodě s platnými právními normami jeho zákonný zástupce ve výši, která odpovídá hodnotě 
v době poškození nebo je povinen uvést inventář do původního stavu 

• při porušení VŘ DM uděluje DM OHŠ výchovná opatření dle zákona č. 561/2004 o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, §31 odst. 1 a odst. 
2; v platném znění, dle vyhlášky č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání 
v konzervatoři, § 10 odst. 3, v platném znění – blíže Sankční řád (příloha tohoto řádu) 

 
 
V Turnově 1. září 2022       Jan Burda 
         vedoucí vychovatel DM OHŠ 
 
 

Ing. Eva Antošová 
ředitelka 


