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Podmínky ubytování 
1. Domov mládeže je určen k ubytování žáků přijatých ke studiu na středních 
školách. 
Ubytování je poskytováno na základě přihlášky do DM. 
2. Ubytován může být žák, který dnem přijetí ke studiu: 
a) požádá o možnost bydlení v domově mládeže (u nezletilých zák. zástupce). 
b) kdykoli v průběhu studia předloží žádost o ubytování (u nezletilých zák. zástupce). 
c) uhradí náklady na stravu a ubytování dle platných směrnic a vyhlášek  
    (u nezletilých zák. zástupce). 
3. O ubytování žáků v domově mládeže mohou požádat i jiné střední školy, které 
nemají vlastní domov mládež. Tito žáci se řídí vnitřním řádem DM při OA a SOŠ 
gen.F.Fajtla, Louny. 
 
Ukončení ubytování 
1. Z ubytování odchází žák po ukončení studia, nebo přestal-li být žákem OA a SOŠ 
gen.F.Fajtla, Louny  nebo jiné střední školy. 
2. Z ubytování odchází žák na vlastní žádost (u nezletilých se souhlasem zák. 
zástupce). 
3. Z ubytování odchází žák z důvodu přerušení studia. 
4. Z ubytování odchází žák na základě rozhodnutí ředitelky  OA a SOŠ gen.F.Fajtla, 
Louny pro opakované porušování ustanovení řádu domova mládeže a jeho další 
pobyt je nežádoucí s ohledem na ohrožení výchovně vzdělávacího procesu u 
ostatních žáků. 
5. Při ukončení pobytu na domově mládeže je žák povinen vrátit veškerý inventář, 
který mu byl zapůjčen a předán písemným zápisem na začátku ubytování, případně 
uhradit škody, které při svém pobytu způsobil (u nezletilých zák. zástupce). 
 
Povinnosti žáků 
1. Dodržovat ustanovení řádu domova mládeže a řídit se pokyny vychovatelů a 
zaměstnanců OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny. 
2. Dbát na osobní hygienu, prostředí domova mládeže a estetiku upravení a 
oblečení. Totéž platí pro všechny akce pořádané domovem mládeže 
3. Udržovat ve všech prostorách DM  pořádek a čistotu. 
4. Dodržovat režim dne domova mládeže. 
5. Hlásit přítomnému vychovateli každé onemocnění i odchod k lékaři. Onemocní-li 
žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí infekční nemocí, oznámí to žák (u nezletilých 
zák. zástupce), neprodleně a následně písemně doloží ředitelce  OA a SOŠ 
gen.F.Fajtla, Louny. 
6. Šetřit zařízení domova mládeže i jeho další majetek. Způsobené škody na 
inventáři a majetku domova mládeže je povinen nahradit (u nezletilých zák. 
zástupce). Šetřit elektrickou energií a vodou. 
7. Svůj pokoj a jeho příslušenství udržovat v pořádku a čistotě. Pomáhat při 
udržování pořádku ve všech prostorách domova mládeže a okolí budovy  DM 
8. Šetrně zacházet nejen se svými věcmi, ale i s věcmi ostatních ubytovaných žáků. 
 
                                                            
9. Řídit se na všech akcích pořádaných domovem mládeže pokyny pedagogického 
pracovníka i jiné osoby pověřené dozorem, dodržovat ustanovení řádu domova 
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mládeže, předpisy o BOZP i požárními předpisy. 
10. Řádně se připravovat na výuku a plnit všechny úkoly vyplývající ze studia. 
11. Hlásit okamžitě přítomnému vychovateli každé zranění, příp. nevolnost. 
12. Být ukázněný a plnit pokyny pedagogických pracovníků. Domnívá-li se žák, že 
pokyn pedagogického pracovníka je v rozporu s řádem domova mládeže, je žák 
oprávněn obrátit se na zástupce ředitele pro TV nebo na ředitelku  OA a SOŠ 
gen.F.Fajtla, Louny. 
13. Chovat se slušně a přátelsky ke všem ubytovaným žákům, vyjadřovat se 
kulturně, nepoužívat vulgární výrazy.  
14. Neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních ubytovaných žáků, 
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární opatření. 
15. Případné ztráty ihned hlásit přítomnému vychovateli. 
16. Žák je povinen, pokud vnese do prostor domova mládeže mobilní telefon nebo 
věc obdobnou, mít po celou dobu ubytování toto zařízení pod dohledem při sobě. 
Není-li to možné (např. při sportovní činnosti), je povinen zařízení na nezbytnou dobu 
předat příslušnému vychovateli. 
 
Chování žáků  
       - být ukázněný a dodržovat řád DM 
       - udržovat čistotu a pořádek na DM a opatrovat svěřený inventář 
       - při úmyslném poškození inventáře je žák povinen vzniklou škodu nahradit 
       - do společných místností chodit čistě a řádně oblečen 
       - respektovat pokyny všech pedagogických pracovníků i ostatních    
         zaměstnanců školy 
       - neužívat nadávek a hrubých slov 
       - pohybovat se v prostorách DM pohybovat v domácí obuvi 
 
Práva žáků 
1. S žákem bude jednáno v souladu s Úmluvou o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989. 
2. Žák má právo na odpočinek, volný čas a respektování své osobnosti, ale 
současně svým chováním a jednáním musí umožňovat naplnění těchto práv 
ostatním ubytovaným žáků i zaměstnancům domova mládeže a školy. 
3. Žák má právo požádat o pomoc či radu vychovatele i ostatní pedagogické 
pracovníky, cíti-li se v tísni, má-li studijní, zdravotní, osobní problémy apod. 
4. Žák má právo vyjadřovat vlastní názor ke skutečnostem, které se týkají 
ubytovacích podmínek a života v domově mládeže. (Výkon tohoto práva může 
podléhat určitým omezením, která jsou nezbytná pro ochranu práv a pověsti jiných 
osob a pro ochranu veřejného pořádku nebo veřejného zdraví a morálky.) 
5. Žák má právo podávat připomínky ke všem otázkám života v domově mládeže 
ředitelce OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny, zástupci ředitele pro TV, vychovateli. 
6. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. (Toto právo může 
podléhat pouze omezením nezbytným pro ochranu veřejné bezpečnosti, pořádku, 
zdraví nebo morálky popř. základních práv a svobod jiných osob.)                                                     
7. Žák má právo se sdružovat do zájmových skupin, má právo vytvářet samosprávná 
sdružení apod., pokud tím nebudou porušeny osobní svobody jiné osoby. 
8. Kázeň v domově mládeže musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou 
důstojností žáka. 
9. Každý žák obžalovaný z porušení trestního práva musí být považován za 
nevinného do doby, kdy je podle zákona prokázána vina nezávislým soudem. 
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10. Žák má právo používat veškeré zařízení a vybavení domova mládeže, příp. 
zařízení školy (posilovna). 
11. Žák má právo přijímat návštěvy v prostorách k tomu v domově mládeže určených 
nebo u výchovného pedagogického pracovníka či po dohodě s ním. Za účelem 
společného studia se mohou ubytovaní žáci a žákyně navštěvovat na pokojích jen se 
souhlasem přítomného vychovatele v době od 14.00 do 19.00 hod. 
12. Žák má právo používat vlastní reprodukční přístroje avšak tak, aby nerušil 
spolubydlící. 
Zapojení těchto přístrojů je možno používat s vědomím vychovatele a jen tam, kde 
jsou instalovány elektrické zásuvky odpovídající platným bezpečnostním normám. 
13. Žák má právo navštěvovat a zúčastňovat se kulturních a jiných akcí, které domov 
mládeže pořádá. 
14. Žák má právo pracovat v zájmových kroužcích. 
 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
Pracovník, který je pověřen činností s žákem, kterému se stal úraz, avšak nezpůsobil 
žákovi pracovní neschopnost nebo mu způsobil pracovní neschopnost kratší než 
jeden den, eviduje úraz v Knize úrazů. Evidence v Knize úrazů musí být vedena tak, 
aby mohla být použita jako podklad pro pozdější sepsání „Záznamu o úrazu“,  
projeví-li se následky úrazu později. 
Úraz, který způsobí žákovi delší pracovní neschopnost než jeden den, oznámí 
pracovník svému nadřízenému, ten zjistí objektivní zjištění příčin úrazu a pokud to 
lze, zajistí odstranění příčin. Pracovník, u kterého se stal žákovi úraz, provede ve 
spolupráci s bezpečnostním technikem a ředitelkou  OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny 
šetření a na jeho základě sepíše záznam o úrazu na stanoveném tiskopisu. 
 

Podávání, prodávání a umožňování konzumace alkoholu a jiných OPL osobám mladším 
18 let může být kvalifikováno jako trestný čin. Jde o porušení Zákona č. 379/2005 Sb., 
Zákona č. 359/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 
 
Distribuce OPL a jedů dle Zákona č. 40/2009 Sb., par. 283 /trestní zákoník/ je v ČR 
zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. proviněním v zákoníku dítěte. 
Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci 
Policii ČR / par. 367 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník/ . 
 
Škola je povinna splnit ohlašovací povinnost a událost oznámit Policii ČR, zákonnému 
zástupci nezletilého žáka a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 
 
Všem žákům je v prostorách Domova mládeže OA a SOŠ Louny zakázáno užívat 
alkoholické nápoje, OPL, tabákové výrobky a stejně tak je na DM přinášet. Současně 
není z důvodu ochrany zdraví dovoleno na DM vstupovat pod vlivem alkoholu či OPL. 

 
První pomoc 
Pracovník poskytne v případě úrazu žáka nezbytnou první pomoc a zajistí jeho 
doprovod do zdravotnického zařízení nebo domů, popř. zpět. Přitom musí zvážit 
závažnost úrazu a věk postiženého. Neprodleně o úrazu informuje bezpečnostního 
technika, ředitelku  OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny a svého nadřízeného.U nezletilých 
i zákonného zástupce žáka. 
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Zvláštní ustanovení 
Pokud se žák dopustí krádeže peněz či věcí v domově mládeže, bude-li ke krádeži 
navádět, dopustí-li se násilných trestních činů nebo bude veřejně propagovat násilí a 
porušování lidských práv, dopustí-li se prokázané trestné činnosti, bude podán návrh 
na vyloučení z domova mládeže. 
                                      
V DM je zakázáno 
- kouření, pití alkoholu, přechovávání alkoholických nápojů, hraní hazardních    
           her, skladování , používání omamných a psychotropních látek /OPL/ 
- vstup do DM pod vlivem alkoholu a jiných OPL 
- přechovávání všech typů střelných, řezných a sečných zbraní a nábojů do   
           nich, jakož i chemikálií a výbušnin, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví   
           žáků 
- parkování motorových vozidel žáků v areálu školy 
- návštěva ložnic žáků, kteří na ložnici nejsou ubytováni  
- návštěvy chlapců na dívčím oddělení  (a naopak ) bez vědomí vychovatelů 
 
Pokud bude žáku prokázáno donášení, distribuce a užívání návykových látek – 
psychotropní látky a alkohol (postih i za kteroukoli jednotlivou činnost z uvedených) – 
bude podán návrh na vyloučení z domova mládeže. 
Pokud žák donese zbraň, výbušné nebo hořlavé látky na domov mládeže, bude 
podán návrh na vyloučení z domova mládeže.  
Pokud činnost žáka povede k možnosti posouzení jako ohrožení života, zdraví a 
psychiky ubytovaných žáků a pracovníků domova mládeže, bude podán návrh na 
vyloučení z domova mládeže. 
Pokud žák napadne fyzicky nebo hrubě slovně pracovníky domova mládeže, bude 
podán návrh na vyloučení z domova mládeže. 
 
Výchovná opatření 
a) Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný 
čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena 
pochvala nebo jiné ocenění a to podle této stupnice:  
1) písemná pochvala skupinového vychovatele  
2) písemná pochvala vedoucího vychovatele 
3) písemná pochvala ředitelky školy 
 b) Pokud žák poruší vnitřní řád domova mládeže, udělí se mu podle závažnosti 
provinění a četnosti přestupků některé z těchto opatření: 
1) napomenutí vychovatele  
2) důtka udělená vedoucím vychovatelem 
3) důtka udělená ředitelkou školy  
4)podmíněné ukončení ubytování v domově mládeže se zkušební lhůtou 
5)ukončení ubytování 
 
Využití volného času 
- každý žák má možnost se dobrovolně přihlásit do kroužků zájmové a    
          sportovní činnosti; k dispozici jsou : 
 studovna  
 jídelna v areálu školy  
 hřiště na míčové hry  
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 nově vybavená posilovna  
 permanentky do městského krytého bazénu  
 stolní fotbal  
 šipky  
 stolní tenis  
 společenská místnost s TV  
 pracovna s PC, internetem, tiskárnou a další.  

 
                      D E N N Í  R E Ž I M   DOMOVA MLÁDEŽE 
 
              06.00 – 07.00  budíček dle individuálních požadavků žáků na buzení 
              06.00 – 07.30  ranní hygiena, úklid pokojů, snídaně, hlášení nemocných, 
                                      odchody k lékaři, odchody do teoretického a praktického 
                                      vyučování. Dřívější budíček lze dohodnout s vychovatelem 
              11.15 – 13.00  oběd 
         do 15.30               návrat žáků do DM z výuky a odb. výcviku 
         od  návratu na DM do 20.00 (1. ročník), 
                                        do 21.00 (2. - 4. ročník) – možnost vycházek 
              15.45 – 17.00  studijní doba, studijní klid na DM 
              17.00 – 17.30  večeře 
              17.30 – 21.00  osobní volno, zájmové aktivity 
              21.00 – 21.30  osobní hygiena, úklid pokojů 
              21.30 – 22.00  příprava na večerku 
              22.00               večerka 
              22.00 – 06.00  noční klid 
 
Budíček 
1. Požadavky na buzení ohlásí žáci vychovateli při přípravě na večerku. 
2. Buzení provádí službukonající vychovatel podle „Rozpisu buzení“. 
3. Po budíčku jsou žáci povinni: 
a) ihned vstát, 
b) provést osobní hygienu, 
c) uklidit a vyvětrat pokoj, 
d) při odchodu z pokoje zavřít okno, vypnout reprodukční přístroje a 
    elektrické spotřebiče, 
e) zajít do jídelny posnídat, 
f)  zamknout pokoj a odejít včas do výuky. 
                                               
Denní úklid 
1. Provádí na pokojích žáci sami. Jsou odpovědni za pořádek po celý den. 
2. Papíry, smetí, plasty a jiné odpadky se denně vynášejí do určeného prostoru. 
3. Kontrolu úklidu provádí denně vychovatel při ranní službě. 
 
Úklid pokojů 
1.  Každý žák si vzorně uklidí své osobní věci, skříň a společně se spolubydlícím 
uklidí pokoj. Jedenkrát týdně se provádí tzv. velký úklid podle pokynů vychovatele. 
2. Výměna ložního prádla se provádí jednou za 14 dnů. 
3. Úprava a úklid prostorů v areálu se provede podle pokynů vychovate 
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Večerka 
1. Je stanovena na 22.00 hod. Před ní se žáci umyjí, připraví si potřebné věci na 
příští den, uklidí a vyvětrají pokoj. 
2. Po 22.00 hod. jsou žáci povinni zachovávat noční klid. Pokud má někdo povolenou 
delší vycházku, je povinen se při návratu chovat tak, aby nerušil spolubydlící. 
3. Televizní program je možno sledovat po večerce pouze se svolením vychovatele, 
který oznámí noční službě, kteří žáci mají povoleno sledovat televizi po 22.00 hod. 
4. Žáci jsou povinni zachovávat noční klid v době od 22.00 do 06.00 hod. 
 
Provoz domova mládeže 
1. Provoz DM začíná vždy v neděli od 18.00 hod. 
2. Odjezdový den je každý pátek. Žáci opouštějí DM do 08.00 hod. 
3. V čase od 09.00 do 11.00 hod. je (kromě vyjímek) DM každý den uzavřen. 
4. V období prázdnin a státem uznaných svátků je domov mládeže uzavřen. 
V některých případech bývá vyjímečně i ve dnech státem uznaného svátku DM 
otevřen k dispozici žákům. 
 
Návštěvy na domově mládeže 
1. Rodiče, vč. příbuzných, mohou své děti na domově mládeže navštěvovat. Svou 
návštěvu hlásí vychovateli. Mají-li zájem setkat se s některým pedagogickým 
pracovníkem, je nutno svou návštěvu předem ohlásit. 
2. Návštěvy kamarádů se povolují se souhlasem vychovatele. 
3. Všechny návštěvy se mohou zdržovat jen ve vyhrazených prostorách. 
 
Závěrečná ustanovení 
1) Vnitřní řád domova mládeže je závazný pro všechny ubytované žáky a studenty, 
jejich zákonné zástupce a všechny pedagogické pracovníky domova mládeže.  
2) Vnitřní řád domova mládeže je zveřejněn na chodbě domova mládeže a uložen v  
kanceláři vychovatelů. 
3) S vnitřním řádem seznámí zákonné zástupce, žáky a studenty skupinový 
vychovatel první den příslušného školního roku a dále dle potřeby. Seznámení s 
vnitřním řádem domova mládeže potvrdí zákonní zástupci nezletilých žáků, žáci, 
zletilí žáci a studenti podpisem na formuláři, který bude uložen v pedagogické 
dokumentaci skupinového vychovatele. 
                                                                   
                                                                                          Mgr. Simona Vágnerová 
                                                                                                   ředitelka školy 
 

Řád Domova mládeže při OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny nabývá platnosti  
dnem 1. 9. 2017  
Řád Domova mládeže při OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny byl schválen Školskou 
radou dne 1.6.2017 
 
 
 
 
 


