
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč, Žižkova   505, 647 01 Třebíč      
  

 

1 
 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE – změna přílohy č.1 – dodatek č.2 
               
   
  Č.j.: VOŠaSŠVZZ/0679/2023-KRE 
   

  Režim dne 
 
  04:30–07:15 hod. budíček (žáci se budí sami), osobní hygiena, úklid pokojů,  
    výdej snídaně do 07:15 hod., odchod z jídelny do 07:30 hod. 
 
  07:30–07:45 hod. odchod do školy (uzamčení DM do 12:30 hod.) 
   
  12:30–17:00 hod. příchod ze školy, příprava na vyučování, vycházky, zájmová  

a individuální činnost, samoobslužná činnost aj. 
 
  14:30–16:30 hod. výdej studené večeře (středa) 
 
  16:30–17:00 hod. senát (pouze v pondělí, 1x za 14 dní) 
 
  17:00–18:00 hod. v pondělí schůzky, čtvrtek úklid a kontrola pokojů 
 
  18:00–18:30 hod. výdej teplé večeře (pondělí, úterý, čtvrtek) 
 
  18:30–20:00 hod. příprava na vyučování, vycházky, 
  nezletilí ubytovaní  zájmová a individuální činnost, samoobslužná činnost aj. 
 
  18:30–21:00 hod. příprava na vyučování, vycházky, 
  zletilí ubytovaní zájmová a individuální činnost, samoobslužná činnost aj. 
 
  20:00–21:30 hod. osobní hygiena, příprava na večerku 
 
  21:30 hod. fyzická kontrola žáků na pokoji 
 
  22:00–06:00 hod. večerka, po které následuje noční klid na lůžku (nutné dodržet) 
 

  Poznámky: 
 1.  Čas od budíčku do snídaně se vymezuje k provedení osobní hygieny a úklidu pokojů. Pokoje  
  musí být vyvětrány, denně důkladně zameteny. Ve čtvrtek, po úklidu, obdrží žák/student jeden 
  plastový sáček od vychovatele, který vloží do odpadkového koše. Ložní prádlo je ustláno na 
  lůžku (přikrývka je složena na půlka, urovnána, polštář je rovněž urovnán). Osobní věci mají  
  žáci uspořádané, uložené ve skříních. Zákaz potravin a zvířat na pokoji. Výdej snídaně je od  
  4:30–7:00 hod. dle potřeby. Při jídle dbají na kulturu stolování a chování. V jídelně dodržují  
  klid, dbají pokynů.       
 

 2. Vycházky 
 Při splnění základních povinností, kdy se žák nedopustil přestupku proti Vnitřnímu řádu  

domova mládeže, respektuje Režim dne, plní si své studijní povinnosti, může vychovatel povolit 
vycházku. Zákonný zástupce (nezletilí) prostřednictvím vyplněného Formsového formuláře 
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(OMLUVENKA DM) na webu školy nebo v mobilní aplikaci vyplní souhlas s vycházkami 
uvedenými v Režimu dne po nástupu ubytovaného do domova mládeže.  
Pokud se žák dopustil přestupku proti Vnitřnímu řádu domova mládeže, nerespektuje Režim 
dne, neplní si své studijní povinnosti, může vychovatel omezit délku vycházky. 

  Pro každé jednotlivé prodloužení vycházky je třeba souhlas zákonného zástupce. Prodloužené  
  vycházky (taneční, autoškola, tréninky, brigády aj.) jsou určeny k návštěvě sportovních,  
  kulturních a společenských akcí. 
 

  Příjezd do domova mládeže 
  Příjezd do DM je v neděli od 18:00 hod. do 21:30 hod. nebo v pondělí v průběhu dne. 

 
  Přítomnost ubytovaného od příjezdu do odjezdu ubytovaného na domově mládeže 

Bez předběžného souhlasu rodičů nezletilý žák nesmí odjíždět/odcházet během týdne domů  
a ani jinam. 
Nezletilé žáky omlouvají zákonní zástupci. Zletilí žáci se omlouvají sami. 
 

 3.  Večerka 
  Dodržení večerky: 15 minut před večerkou budou mít žáci rozestláno a budou mít provedenou 

hygienu. 
  Ve 22:00 hod. musí žáci dodržet naprostý klid, vypnout veškerou elektroniku a výpočetní 

techniku a zhasnout světla. Dodržování nočního klidu zajišťují noční vrátná (DMD) a vychovatel 
(DMH). 

 
  Varné konvice a mikrovlnné trouby (neděle-čtvrtek) používají žáci/studenti v kuchyňce nejdéle 

do 21:00 hod. Zamčení kuchyněk následuje po úklidu, v 21:30 hod. Kuchyňky jsou otevřeny 
v 4:15 hod. ráno následujícího dne.  

  Sprchy může žák/student používat (každodenně) do 21:30 hod.  
 

 4. Úklid 
  Denně 
 – běžný úklid pokojů do snídaně. Ubytovaní důkladně zametou podlahu, vyvětrají, uklidí si 

pracovní stůl, který udržují v čistotě, ložní prádlo je ustláno na lůžku (přikrývka je složena na 
půlku, urovnána, polštář je rovněž urovnán), oblečení a osobní věci do skříně, boty do botníku, 
vynesou odpadkový koš (třídění odpadků do nádob tomu určených), vypnou elektrické 
spotřebiče, zavřou okna, nenechávají na pokoji ušpiněné nádobí a potraviny… 

 –  úklid v přidělených místnostech dle rozpisu služeb ubytovaných (kuchyňka, úklidová místnost):  
  umytí sporáku a nádobí, mikrovlnné trouby, žádné věci nejsou na kuchyňském stole a všechno  
  nádobí je srovnané v kuchyňské lince 
 

  Čtvrtek 
 – generální úklid pokoje. Ubytovaní vytřou podlahu, utřou prach z nábytku. Provedou úklid ve 

svých skříních, nočních stolcích, v osobních věcech a botnících nejpozději do 18:00 hodin. 
 
 

 

Platnost: od 20. března 2023           Ing. Lenka Francová 
  ředitelka školy 
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