
 
 

 
 

Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy 
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy 

Tel.: 241950831, 241950776, 241950409 
e-mail: soupotravin@cbox.cz.cz 

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
Středního odborného učiliště potravinářského v Jílovém u Prahy 

Obsah řádu: 

1) Základní ustanovení domova mládeže 

2) Poslání domova mládeže 

3) Organizace kolektivu domova mládeže 

4) Režim dne 

5) Organizace stravování 

6) Organizace zájmové činnosti 

7) Práva a povinnosti ubytovaných žáků 

8) Chování a pořádek v domově mládeže 

9) Dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů 

10) Výchovná opatření - Řád výchovných opatření 

11) Závěrečná opatření 

 

 

 



1) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Řád domova mládeže (DM) SOUp se vztahuje na všechny žáky 
ubytované na DM SOUp. 

2. Žáci ubytovaní v DM SOUp jsou povinni se seznámit se zněním 
„Řádu domova mládeže'' a v běžné výchově se jím řídit. 

2) POSLÁNÍ DOMOVA MLÁDEŽE 

1. DM je zřízen jako školské zařízení SOUp. 
2. DM a jeho provoz zaručuje žákům nerušenou docházku do 

teoretického i praktického vyučování, celodenní stravování, 
podmínky pro přípravu na budoucí povolání a podle možnosti i 
uspokojení osobních zájmů. 

3) ORGANIZACE KOLEKTIVU DM 

1. Žáci ubytovaní na DM jsou rozděleni do výchovných skupin.  
Každá skupina je vedena vychovatelem, který úzce spolupracuje s 
třídním učitelem žáků a dalšími vyučujícími. 

2. Žáci si mohou na začátku školního roku ustanovit Domovní 
radu,která je mluvčím výchovných skupin na DM a úzce 
spolupracuje s vychovateli a zástupcem ředitele pro VMV. 

4) REŽIM DNE 

1. Denní rozvrh činnosti je určen pro jednotlivce a výchovné skupiny 
týdenním plánem skupin a měsíčním plánem. 

2. Odjezdy k rodi čům a příjezdy na DM: 
• žáci jsou povinni opustit DM na prázdniny, sobotu a neděli 
• při odjezdu je žák povinnen vyzvednout si odjezdovou 

knížku, kterou podepíše kmenová nebo službu konající 
vychovatelka 

• odjezd z domova potvrdí rodiče nebo zákonný zástupce 
• při příjezdu na DM jsou žáci povinni předložit vychovatelce 

odjezdové knížky ke kontrole a podpisu 



• návštěvu u lékaře je žák povinnen hlásit vychovateli. Pokud 
lékař rozhodne o nemoci, žák je povinnen toto ohlásit svému 
třídnímu učiteli, vychovateli, odhlásit si stravu a odjet 
nejbližším spojem domů ( SOUp upozorní rodiče ) 

• jedná-li se o závažnější onemocnění- SOUp společně s rodiči 
zajistí odvoz žáka domů 

• onemocní-li žák doma, je povinnen tuto skutečnost 
neprodleně nahlásit na DM ( u nezletilých zákonný zástupce ) 

• pokud odjíždí nezletilý žák mimo místo trvalého bydliště, 
musí mít k tomu písemný souhlas rodičů 

• žáci přijíždí na DM v neděli mezi 17 – 21 hodinou. Příjezd 
v pondělí povoluje vedoucí vychovatelka na základě 
písemného, vyjímečně telefonického sdělení rodičů 

• doba ubytování je od neděle 17 hodin, do pátku 7.45 hodin, 
OV dle rozpisu, včetně vycházek a jiného volna  

3. Udělování vycházek: 
• doba vycházek je stanovena režimem dne a týdenním 

plánem  
• o omezení nebo rozšíření vycházek rozhoduje kmenový 

vychovatel podle studijních a výchovných výsledků každého 
žáka 

• opuštění DM na noc lze nezletilým žákům povolit pouze na 
základě písemné žádosti rodičů  

• vycházky mimo Jílové povoluje vychovatel nezletilým žákům 
jen s písemným  souhlasem rodičů 

• je-li žák nucen opustit DM v době, kdy nevykonává službu 
žádná vychovatelka, požádá o vydání věcí z DM v 
sekretariátu školy. Sekretariát SOUp ověří, zda byli rodiče 
informováni. 

• na vycházkách je žák povinnen dodržovat Řád DM 
(dodržovat zásady slušného chování, nepožívat alkoholické 
nápoje ani jiné omamné látky ) 

4. Žáci jsou povinni dodržovat stanovenou studijní dobu ( 1 hod. ) a 
chovat se tak, aby nerušili při studiu ostatní ( především vypnout 
magnetofony, televizi, počítač...) bez ohledu na to, zda mají TV 
nebo OV. Studenti a učni se na studium připravují ve svých 
pokojích a 1.ročníky na klubovně.



 
5. Režim dne: 

OSOBNÍ VOLNO Po,Út, Čt 

1. - 3. ročník do 19.00 
nástavba do 20.00 
 

HLAVNÍ VYCHÁZKY Stř  

1.a 2. ročník do 20.00 
3.r. a nástavba do 21.00 

DOBA POVINNÉHO STUDIA Po, Út, Čt 

1. - 3.ročník 
19.00 – 20.00 

VEČEŘE 18.00 – 18;45 

VEČERKA 21.30 

21 - 21:30 příprava na večerku 

BUDÍČEK 6.00 – 6.15 

SNÍDANĚ 7;00 – 7;20 

ODCHOD Z DM do školy nejpozději 7.45 

na OV dle rozpisu umístění žáků 

OBĚD dle OV a rozvrhu školy 

ZÁJMOVÁ ČINNOST v čase před a po době studia  

 

 

 

 



5) ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ 

Stravování žáků je zajištěno 3x denně. Ve stravovacím zařízení je 
nutné se přesně řídit harmonogramem výdeje stravy, který je zveřejněn 
na přístupném a viditelném místě. V jídelně jsou žáci povinni chovat se 
podle společenského chování a řídit se pokyny pracovníka konajícího 
službu v jídelně. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí a stravu ( vyjímku 
tvoří strava pro nemocné nebo ty, co se nachází z vážných důvodů mimo 
Jílové ). Připomínky ke stravě může žák podat vedoucí školního 
stravování nebo učinit zápis do knihy přání a stížností na jídelně nebo 
DM. Povinností ubytovaných žáků je stravování 3x denně. Na základě 
písemného potvrzení lékaře je možno povolit výjimku za předpokladu 
alespoň jednoho teplého jídla denně. 

6) ORGANIZACE ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

1. Zájmová činnost je zabezpečována podle zájmu žáků, možností 
SOUp a města Jílového. Kroužky jsou vedeny vychovateli a i žáky 
za pomoci vychovatele.  
Do zájmového kroužku se hlásí žák dobrovolně. Účast v kroužku 
mu může být pozastavena z důvodu špatné práce v kroužku nebo 
ve škole. 

2. Je-li žák vybrán ke sportovní a kulturní reprezentaci SOUp a sám s 
ní souhlasí, je povinnen reprezentovat SOUp ve všech směrech 
tedy i chováním a vystupováním. 

3. Při práci zájmových kroužků se musí žák zdržovat v prostorách k 
tomu v vyhrazených jen v přítomnosti vedoucího kroužku nebo 
toho, kdo je pověřen dozorem.  

7) PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁK Ů 

1. Žáci ubytovaní na DM mají právo: 
• používat přidělený pokoj s příslušenstvím, pravidelnou 

výměnu lůžkovin 
• využívat zařízení pro ně přidělená 
• aktivně se podílet na životě DM 
• zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí 

pořádaných DM a externími vyhlašovateli 



• podávat návrhy a připomínky k otázkám života DM 
• používat se souhlasem ředitele SOUp, bezpečnostního 

technika SOUp a vychovatelky (za stanovený poplatek) 
el.spotřebiče (radiopřijímače, magnetofony, mobilní telefony, 
PC apod.) v době mimo studium a v takové míře, aby nerušili 
své okolí 

2. Žák ubytovaný na DM je povinnen: 
• dodržovat Řád DM a režim dne, řídit se pokyny výchovných 

pracovníků 
• svědomitě se připravovat na vyučování a usilovat o rozvoj 

své osobnosti sebevzděláním 
• šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou, neplýtvat 

potraviny 
• udržovat v čistotě a pořádku své věci, pokoje, společenské 

místnosti a provádět práce a služby pro kolektiv 
• zachovávat pravidla slušného chování, tolerance, 

kolektivního soužití 
• dodržovat bezpečnost a ochranu svého zdraví a zdraví 

spolubydlících, 
• dodržovat protipožární předpisy a hygienicko-zdravotnická 

pravidla 
• okamžitě nahlásit závady na vnitřním zařízení budovy a 

inventáři DM 
• upozornit na výskyt negativních jevů 
• uhradit včas, ve stanoveném termínu poplatky za stravu, 

ubytování, spotřebiče, zálohu na botník 
� záloha botník 50,-Kč vrací se při ukončení studia 

a vrácení klíče 
� PC 200,-Kč 
� MGT 80,-Kč a kontrola zdroje 
� mobilní telefon 50,-Kč a atest zdroje 

• vykonávat stanovené služby 
� zapisovací služba 
� úklidy dle rozpisu – chodník, přístupová cesta, 

klubovna a květiny, kuchyňka, stolní tenis a 
posilovna 

• o lécích, které žák užívá musí vychovatele informovat 
Žák ubytovaný na DM je povinnen večer nahlásit službu konající 
vychovatelce, že se následujícího dne nezúčastní teoretického 
vyučování nebo odborného výcviku z důvodu např. nevolnosti, návštěvy 
lékaře apod. 



Vychovatelka tuto skutečnost sdělí třídnímu učiteli nebo učiteli na OV a 
rodičům. 

3. Vychovatelka má právo: 
Na namátkovou detalkoholovou a detoxikační zkoušku u všech žáků 
ubytovaných na DM. 
O této zkoušce ( pozitivní i negativní ) vychovatel vypracuje písemný 
záznam, použitou trubičku zalepí a přiloží k záznamu. 
Záznam předá třídnímu učiteli, zástupci ředitele pro VMV, výchovnému 
poradci, protidrogovému koordinátorovi a oznámí rodičům. 
V případě, že má vychovatel podezření na držení nebo dealerství drog, 
provede kontrolu za účasti dotyčného a třetí dospělé osoby s následným 
písemným záznamem. 
Vychovatel musí být seznámen se zdravotním stavem učňů a studentů. 

8) CHOVÁNÍ A POŘÁDEK V DM 

Žáci ubytovaní na DM jsou povinni chovat se slušně ke všem  
výchovným pracovníkům, ostatním pracovníkům SOUp a ke všem  
spolužákům. 
Žáci musí dodržovat tato spole čenská pravidla a p ředpisy: 

• zdravit ( všechny pracovníky SOUp, své spolužáky ) při 
vstupu do místnosti 

• chodit čistě oblečeni 
• udržovat své věci v pořádku 
• udržovat v pořádku a čistotě lůžkoviny 
• zabezpečit si své věci ( větší obnos peněz a cennosti ukládat 

k vychovatelkám do trezoru ) 
• pevnou telefonní linku na DM používat ( za úhradu ) jen 

v nejnutnějších případech a po domluvě s vychovatelkou ( 
délka tel.hovoru max. 3 minuty ) 

• kopírovat studijní materiály za stanovený poplatek 
Způsobí-li žák svým jednáním a chováním škodu na zařízení DM je 
povinnen ji neprodleně nahlásit a uhradit náklady na její odstranění. 
Televizi sledují žáci se souhlasem vychovatelky, sledování TV po 
večerce povoluje vychovatelka jen vyjímečně. 
Žákům není dovoleno: 

• být pod vlivem alkoholu nebo jiné zdraví škodlivé látky ( 
drogy, léků ) v době příjezdu ani během pobytu na DM 

• kouřit, pít a přechovávat alkoholické nápoje 
• používat a přechovávat zdraví škodlivé látky ( drogy, 

zneužívání léků ) 



• svévolně přemisťovat inventář 
• navštěvovat se na pokojích v době nočního klidu 
• nezletilí žáci nesmí cestovat s cizí osobou motorovým 

vozidlem nebo opustit Jílové bez souhlasu zákonného 
zástupce, vychovatelka o této skutečnosti musí být 
informována 

• bavit se a pokřikovat z oken na ulici 
• sušit osobní věci v oknech 
• vzájemně se navštěvovat chlapci a dívky na pokojích v denní 

i noční době 
• vyhazovat smetí z oken 
• zdržovat se na chodbách po večerce a v době povinného 

studia 
• vodit cizí osoby do areálu SOUp a na DM 
• nerespektování oddělených sprch pro chlapce a dívky se 

považuje za hrubé porušení Řádu DM 
• bez souhlasu pedagogických pracovníků pobývat na DM v 

době 8 – 12 hod 
• sedat na schodišti 
• porušovat bezpečnost a ohrožovat zdraví své i ostatních 
• umisťovat fotografie a jiné citlivé materiály na jakékoli 

internetové stránky a servery  
 

9) DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH  
PŘEDPISŮ 

1. Žáci ubytovaní na DM SOUp jsou povinni dodržovat základní 
hygienická pravidla (osobní hygiena, udržování čistoty ve všech 
prostorech DM a SOUp ) 

2. Při úklidových pracích se řídí pokyny vychovatele 
3. Při nemoci dodržují pokyny lékaře a vychovatelek a odjíždí domů ( 

viz. 4/2 ) 
4. Udržují v čistotě pracovní oděv a obuv určené pro OV 
5. V určených termínech mění ložní prádlo 
6. V určených termínech provádějí hlavní úklid 
7. Ubytovaní žáci musí důsledně dodržovat předpisy o bezpečnosti 

práce a požární ochraně 
Žákům je zakázáno: 

• nahýbat se z oken 



• vysedávat a slunit se v oknech 
• používat nenahlášené a nepovolené elektrické spotřebiče 
• házet petardy 
• odkládat oděv na topná tělesa 
• dávat různé předměty na lampičky 
• zdržovat se v takových prostorech DM, kam je žákům 

zakázaný přístup ( kotelna, rozvodna a jiné ) 
• zasahovat do elektrické instalace 
• přechovávat střelné ( i hračky ), sečné a bodné zbraně, 

náboje, chemikálie a výbušniny 
• přechovávat a používat slzotvorné a nervové plyny, 

paralyzéry apod. 
• manipulovat s otevřeným ohněm 
• koupat se v místech, kde není plavčík a pedagogický sbor 

v době vycházek  
• cestovat autostopem 

 

10) VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

1. Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev 
aktivity, za statečný čin nebo mimořádné zásluhy může být žák 
pochválen nebo mu být uděleno jiné ocenění: 

• individuální ústní pochvala vychovatele 
• písemná pochvala vychovatele 
• ústní pochvala ředitele SOUp 
• písemná pochvala ředitele SOUp 
• věcná odměna udělená ředitelem SOUp 

2. Proviní-li se žák proti řádu DM, mohou mu být podle míry provinění 
udělena tato výchovná opat ření: 

• napomenutí vychovatele 
• důtka vychovatele 
• důtka ředitele SOUp 
• podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou 1 -10 měsíců 
• vyloučení z DM 

Stupně postihů řeší Řád výchovných a káze ňských opat ření DM.. 
Napomenutí vychovatele a důtku vychovatele může udělit vychovatelka 
bez zasedání mimořádné pedagogické rady. 



Tuto skutečnost sdělí rodičům v odjezdové knížce a zapíše do osobního 
spisu žáka.Závažný přestupek sdělí rodičům telefonicky a pozve je k 
osobnímu projednání. 
Ostatní pedagogy s tímto výchovným opatřením seznámí na nejbližší 
pedagogické radě. 

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Řád DM byl vypracován dle specifických podmínek tohoto zařízení 
2. S tímto řádem jsou povinni se seznámit všichni výchovní 

pracovníci SOUP a dle potřeby i další zaměstnanci SOUp a řídit se 
jeho ustanoveními 

3. Vychovatelé jsou povinni podrobně seznámit se zněním Řádu DM 
ubytované žáky a přísně vyžadovat jeho dodržování 

4. Tento Řád DM může být podle potřeby doplněn a upraven 
5. Řád domova mládeže vstupuje v platnost dnem 1. 11. 2015 a 

zároveň se ruší platnost dosavadního Řádu domova mládeže 
z 31. 8. 2013. 

 
 
 
     Přílohy :  Řád výchovných a káze ňských opat ření  
 
 
 
 
 
 
V Jílovém u Prahy                                                      Ing. Eva Hrušková 
21. 10. 2015          ředitelka Soup 
 
 
 
 
Schváleno Školskou radou 22. 10. 2015 
      
      


