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      Střední odborné učiliště stavební 
Jana Nohy 1302,25601 Benešov u Prahy 
……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnitřní řád domova mládeže. 
 
 
 
 

Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělání /školský zákon/, a příslušných prováděcích předpisů/zejména 
vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních/, dále v souladu se 
zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále 
Listiny základních práv a svobod a dalších předpisů ČR a navazuje na Školní řád Středního 
odborného učiliště stavebního, Jana Nohy 1302,256 01 Benešov u Prahy. 
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I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Střední odborné učiliště stavební, Jana Nohy 1302,256 01 Benešov u Prahy, má v souladu 
s platnými právními předpisy zřízenu jako jednu ze svých součástí domov mládeže. 

2. Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 
zákonných zástupců v DM podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 
pracovníky, dále provoz a vnitřní režim DM, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství, nebo násilí a rovněž upravuje podmínky zacházení s majetkem DM ze strany 
žáků. 

3. DM zabezpečuje ubytovaným žákům výchovné působení, studijní podmínky, ubytování a 
stravování. Výchovná činnost navazuje na výchovně-vzdělávací činnost školy a 
zabezpečují ji vychovatelé. 

4. Na přijetí do DM není právní nárok, přihláška platí pro jeden školní rok. 
5. Pokud je ubytovaný žák, nebo ubytovaná žákyně/dále jen ubytovaný/ uznán lékařem za 

nemocného či práce neschopného, odjíždí z DM bez zbytečného odkladu do místa 
bydliště. Pobyt nemocných žáků v DM není z důvodů ochrany zdraví ostatních 
ubytovaných dovolen. 

6. Všem ubytovaným žákům je poskytnuta ochrana před všemi formami rasismu, 
národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a 
svobod Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 

7. Na DM může být ubytován  žák/žákyně, který/á  je schopen/a dodržovat hygienické 
návyky a je samostatný v péči o sebe / oblékání, stravování, úklid svých osobních věcí i 
úklid pokoje/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Práva a povinnosti ubytovaných žáků. 
 

1. UBYTOVÁNÍ 
 
a/ Ubytování v domově mládeže se poskytuje žákům na dobu jednoho školního roku 
    s výjimkou stanovených prázdnin. V průběhu školního roku odjíždějí žáci povinně 
    k rodičům na dny pracovního klidu a na dny, ve kterých se nevyučuje. Výjimkou může     
   být tzv. víkendový provoz, který povoluje ředitel školy. V průběhu pracovního týdne       
   odjíždějí žáci na základě lékařského doporučení z důvodů nemoci nebo v případě 
   souhlasu rodičů/písemná žádost o uvolnění/.Ubytovaný, zletilý žák smí v průběhu týdne     
   opustit DM na základě předloženého potvrzení o nepřítomnosti a uvedení důvodu opuštění   
   DM potvrzené vlastním podpisem. 
b/ Přidělený pokoj může ubytovaný využívat s veškerým jeho příslušenstvím, obdobně 
    i veškeré zařízení DM, které je určeno ubytovaným. 
c/ V přiděleném pokoji může po dohodě s vychovateli provádět drobné úpravy a    
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    výzdobu. Na stěny a nábytek není dovoleno vylepovat plakáty z důvodů hospodárného 
    zacházení se svěřeným majetkem 
d/ Ubytovaný má přístup do místností nebo k zařízení, které vychovatelé obsluhují nebo 
osobně spravují. Má právo používat věci určené ubytovaným, které nejsou běžně dostupné, 
ale jsou ve správě a úschově u vychovatelů. 
e/ Má právo na pravidelnou výměnu ložního prádla, nejméně jedenkrát za 2 týdny. O výměnu 
ložního prádla má právo ve zvláštních případech požádat i mimo pravidelný termín. 
f/ Ubytovaný má povinnost hlásit veškeré ztráty osobních věcí, peněz apod., a to neprodleně 
po zjištění takové ztráty. 
g/ Ubytovaný má povinnost hlásit bezodkladně jakékoliv poškození majetku DM, zařízení 
nebo vybavení. 
h/ Ubytovaný má povinnost ve 22.00 hod./večerka/ mít připravené lůžkoviny, noční oblečení, 
zhasnuté stropní světlo, vypnuté PC, mobilní telefony, DVD přehrávače. 
i/ Má právo požádat o prodloužení večerky ze studijních důvodů nebo z důvodů sledování TV 
programu, či z jiných osobních důvodů. 
j/ Ubytovaný má povinnost pohybovat se v domácí obuvi / ne ve sportovní obuvi/. 
k/ Ubytovaný má právo přijímat návštěvy, a to nejpozději do 19.00 hod. v prostorách k tomu 
určeným a to pouze se souhlasem vychovatele. Výjimky schvaluje vychovatel / např. při 
návštěvě rodičů, učitele a pod/. 
l/ Vzájemné návštěvy na pokojích spolubydlících opačného pohlaví bez souhlasu vychovatele 
nejsou z důvodů bezpečnosti, ochrany zdraví a narušování soukromí ostatních ubytovaných 
nejsou dovoleny. 
m/ Ubytovaný je povinen hospodárně nakládat s elektrickou energií a vodou, v topném 
období dbát na efektivní využívání tepla, racionálně nakládat s potravinami. 
n/ Ubytovaný je povinen podílet se na pravidelném úklidu přiděleného pokoje a některých 
dalších společných prostor dle pokynu vychovatele. V den generálního úklidu /čtvrtek / je 
ubytovaný povinen provést úklid a předat vychovateli pokoj k hodnocení nejpozději do 17.00 
hodin. 
o/ Pokud zůstává ubytovaný v budově DM ( pozdější  začátek výuky, zdravotní důvody, 
praxe,….) je povinen tuto skutečnost nahlásit do 7.45 hod. vychovatelce. 
p/ Ubytovaný je povinen uvolnit pokoj při víkendových ubytovacích akcí v rámci doplňkové 
činnosti DM 
 
 
1. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

 
A/ Výše poplatku za ubytování žáka, činí na domově mládeže 1.000 Kč měsíčně. Tento 
poplatek spolu s poplatkem za stravování je student, nebo jeho zákonný zástupce povinen  
zaplatit do 15 dne měsíce předcházejícího měsíc, za který má být poplatek uhrazen. Platba se 
provádí buď prostřednictvím inkasa, nebo hotově na ekonomickém úseku SOU. Ostatní 
informace jsou uvedeny ve smlouvě. Nezaplacení úhrady stanovené smlouvou o ubytování 
k uvedenému termínu, je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu DM. Zákonným 
zástupcům žáka či zletilému žákovi bude zaslána upomínka. Součástí této upomínky je 
upozornění, že pokud nebude dlužná částka zaplacena do určené lhůty, bude ředitelem školy-  
ukončeno ubytování na domově mládeže. 
B/ Výše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák není ubytován 
po všechny dny v měsíci. Částka se mění pouze, pokud je žák ubytován jen část měsíc 
z důvodů organizace školního roku. V tomto případě se stanoví výše úhrady za ubytování 
úměrně k počtu dnů, po které je žák ubytován. 
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C/ Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Žáci SOU stavebního, odebírají celodenní stravu, 
žáci z ostatních středních škol a VOŠ odebírají celodenní stravu bez oběda. Výjimky ze 
stravování povoluje vedoucí školní jídelny pouze na základě lékařského potvrzení. V případě 
nemoci nebo odjezdu z DM si žák stravu předem odhlásí v kanceláři školní jídelny den 
předem do 07.00 hodin. Pokud tak neučiní, bude mu strava účtována jako odebraná. 
D/ Strava se konzumuje v prostorách k tomu určených, / to je školní jídelna /. Žákům, kteří 
přicházejí z odpoledního vyučování, po výdeji večeře, je povoleno ohřát si stravu 
v mikrovlnné troubě v jídelně, poté umyje použité nádobí. Jídlo na pokoje a učebny není 
povoleno donášet, ani konzumovat. 
E/ Ubytovaný má právo používat chladničku, /Která se nachází na každé kuchyňce DM/,i celé 
vybavení kuchyňky. Povinností je umýt použité nádobí a vše uklidit na své místo. 
  
 
 

2. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED sociálně-patologickými jevy a řešení 
problémových situací. 

 
A/ Ubytování má právo na pomoc při řešení osobních nebo studijních úkolů a problémů, na 
pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními ubytovanými nebo zaměstnanci 
školy, pokud tak učiní slušnou formou. 
 
B/ Ubytovaný, který se stal obětí šikany, kyberšikany nebo jiného násilného a ponižujícího nebo 
protiprávního jednání / vandalismus, rasismus, brutalita apod./ má právo oznámit tuto skutečnost 
kterémukoliv zaměstnanci DM nebo školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou 
pomoc a ochranu. 
C/ Ubytovaný, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo ponižujícího jednání  
/vandalismus rasismus, brutalita apod./ má povinnost hlásit takovou skutečnost vychovateli. 
D/Ubytovaný má povinnost dodržovat přísný zákaz přechovávání jakýchkoliv zbraní, střeliva, 
chemikálií, pyrotechnických pomůcek a dalších předmětů, které mohou někoho ohrozit na zdraví 
nebo životě. 
E/V DM je přísný zákaz požívání alkoholu, návykových látek a to i tabákových výrobků a to ve 
všech vnitřních i vnějších prostorách DM. Rovněž je zakázáno takové látky do DM přinášet.   
F/Do DM je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
G/Při důvodném podezření ze zneužívání návykových látek/alkohol,drogy aj./ učiní vychovatelé 
nezbytná opatření k ochraně zdraví- informují rodiče, ředitelství školy. Je-li zdravotní stav žáka 
vlivem návykových látek změněný, ihned žádají rodiče/zákonné zástupce/ o odvoz ubytovaného 
domů, nebo k lékařskému ošetření Vychovatelé po dobu intoxikace ubytovaného jsou oprávněni 
učinit takové výchovné organizační a bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zhoršení fyzického 
či psychického stavu ostatních spolubydlících.                                                                                                                             

  
 

3. BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA ZDRAVÍ V DM. 
 
A/Ubytovaní jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví 
spolubydlících a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. 
B/Ubytovaný má povinnost hlásit vychovateli onemocnění, úrazy, okolnosti týkající se 
zdravotního stavu a způsobu léčby. 
C/ Ubytovaný má povinnost chránit své zdraví i zdraví svých spolubydlících a pracovníků DM a 
školy. 
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- přísný zákaz vpouštět cizí osoby do areálu a budovy DM 
D/ Ubytovaní jsou povinni účastnit se veškerých pravidelných školení v problematice BOZP a 
dbát bezpečnostních pokynů vychovatelů. 
E/ V celé budově se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou ubytovaní 
povinni ihned upozornit kteréhokoliv zaměstnance školy a DM. 
F/ V prostorách DM není povoleno používání chemických prostředků k čištění oděvů a 
přechovávání jakýchkoli chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 
G/ Pro ubytované platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a 
elektroinstalací/ i výměna žárovky/, zákaz manipulace s ústředním topením, zákaz používání 
vlastních elektrických spotřebičů s výjimkou fénů, kulem a holicích strojků, rádií, DVD  
přehrávačů, PC a nabíječek mobilních telefonů – při jejich používání je nutno se řídit 
ustanovením uvedeným dále pod písmenem Q. Za výše uvedené spotřebiče DM nezodpovídá. 
Ubytovaný nesmí ponechat elektrický spotřebič připojený k síti v době své nepřítomnosti. 
H/ Z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět na DM autostopem na kolech a 
svými motorovými vozidly. Ubytovaní mají zákaz parkování v objektu celého areálu SOUS,   
za zaparkované dopravní prostředky ubytovaných nenese DM žádnou odpovědnost. 
I/ Je přísně zakázáno vylézaní z oken i přelézání oken, vyklánění se a sedání na okenní 
parapety, vstupování na střechu DM i ostatních přilehlých budov, vyhazování různých 
předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. 
J/ Ubytovaným se nedoporučuje vozit do DM hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodů 
možného odcizení, za případnou ztrátu DM neodpovídá. Peníze /nad 500 Kč/ a cenné věci je 
nutné uložit u vychovatele. 
K/ Při odchodu z pokoje je nutné vždy pokoj uzamknout a klíč odevzdat na vychovatelně. 
Současně není dovoleno se na pokoji z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví zamykat zevnitř a 
znemožnit vstup vychovatele, zákaz pořizování kopií klíčů od pokojů 
L/ V DM není povoleno chování či přechovávání zvířat ani různého hmyzu. 
N/ Po prostorách DM se ubytovaný pohybuje v bezpečné a hygienicky nezávadné domácí obuvi / 
ne ve sportovní obuvi/. 
O/ Při pohybu v herně a posilovně dbá ubytovaný pokynů vychovatele a řídí se jimi. 
P/ telefonování 

- v Dm je z důvodů respektování soukromí všech ubytovaných možno telefonovat a přijímat 
hovory z mobilních telefonů pouze v době od 06.00hod. do 22.00 hod. 

- v době nočního klidu od 22.00 hod. do 06.00 hod. se považuje používání mobilních 
telefonů za rušení nočního klidu a porušení vnitřního řádu 

- za případné poškození či ztrátu mobilního telefonu nenese DM odpovědnost 
 

Q/ Používání vlastních elektrických spotřebičů napájených ze sítě: 
- mohou se používat pouze profesní výrobky  
- Každý spotřebič musí být označen evidenčním bezpečnostním štítkem prokazujícím 

homologaci výrobku 
- vychovatel má v seznamu zapsaný elektrický spotřebič, který odpovídá bezpečnostním 

normám. V případě využívání připojení k internetu, je měsíční poplatek 50 korun 
- zákaz připojování k PC síti DM bez řádného zaplacení stanoveného poplatku 
- ubytovaný je povinen používat pouze odzkoušené přístroje 
- Pravidla pro používání vlastních povolených elektrických spotřebičů 

/rádia, DVD přehrávače, PC / 

mohou být používány v době od 07.00 hod. do 22.00 hodin a to tak aby nerušily ostatní 

ubytované. V době přípravy na vyučování není dovoleno hrát počítačové hry a 
sledovat filmy.  
Vychovatele lze požádat o prodloužení přípravy na vyučování po večerce. 
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        4. ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ DM  

 
 
a/ Ubytovaný má právo se podílet na organizaci veškerého dění v DM a účastnit se všech 
činností určených ubytovaným. 
b/ Může podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM, a to vychovatelům 
nebo řediteli školy. 
c/ Veškeré návrhy a připomínky podává společensky přijatelnou formou, která ctí zásady 
slušného chování. 
d/ Může se zúčastnit veškeré pravidelné i nepravidelné zájmové činnosti konané mimo 
DM, pokud není návrat z takové činnosti v rozporu s denním režimem a pokud je tato 
činnost u nezletilých žáků schválena zákonnými zástupci. 
e/ Má právo využívat veškeré nabídky volno-časových aktivit organizovaných na DM. 
 
 
 
5. PŘÍJEZD DO DM A JEHO OPUŠTĚNÍ 

 
 

             a/ Ubytovaný má právo požádat příslušného vychovatele kterýkoli den v týdnu o   
                 udělení vycházky a může požádat i o prodloužení vycházky, nejpozději však  
                 do 22 hodin, žáci VOŠ mohou výjimečně jedenkrát v týdnu požádat o prodloužení  do  
                 24.00 hodin 
             b/ Ubytovaný má povinnost hlásit službu konajícímu vychovateli příchod na DM  
          a odchod z něj. 
             c/ Ubytovaný má povinnost hlásit odchod k lékaři a příchod zpět. 
             d/ Ubytovaný zletilý žák má možnost opustit DM na základě vlastnoručně podepsaného 
                  prohlášení. V tomto prohlášení musí být uveden důvod, délka nepřítomnosti a místo 
                  pobytu. Výše úhrady za ubytování se nemění. 
               
 
 

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A  ZABRÁNĚNÍ  ŠKODĚ 

 
A/ Ubytovaný nese odpovědnost za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, 
jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu 
uhradí ubytovaný škole v plném rozsahu. 
B/ Ubytovaný má povinnost šetřit svěřený i společný majetek – jeho poškození a závady 
je povinen ihned hlásit vychovateli. 
C/ Ubytovaný je povinen chránit osobní majetek svůj i svých spolubydlících a svým 
chováním a jednáním předcházet jeho zničení nebo zcizení. 

 
 
 
 
 
 

 



 

7 
 

9. OBECNÁ PRÁVA  A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH 
 
 
a/ Ubytovaný má právo na předání doručené pošty  
b/ Ubytovaný je povinen plnit pokyny pracovníku DM a školy, všichni pracovníci školy a 
ubytovaní dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a 
zdvořilé komunikace / pozdrav, slušné požádání, poděkování / 
c/ Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ubytovaných vůči jiným ubytovaným,  
nebo vychovatelům, je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a vedení DM a školy 
z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 
školského zákona /§ 31 odst.3/. 
d/ Ubytovaný má povinnost hlásit veškeré změny v osobních údajích / změna adresy, 
kontaktního telefonu apod. /  
e/ Ubytovaný má povinnost hlásit vychovateli důvod absence ve škole. 
f/ Ubytovaný má povinnost hlásit bezodkladně všechny mimořádné události, kterých je 
svědkem – požár, únik vody apod. 
 
 
 

10.  PRÁV A POVINNOSTI RODIČŮ /ZÁKONÝCH  ZÁSTUPCŮ/     
 UBYTOVANÝCH 
 

 
a/ Rodiče /zákonní zástupci / mají právo na informace o chování svého dítěte v DM 
b/ Rodiče / zákonní zástupci /mají právo se vyjadřovat k podstatným záležitostem 
týkajících se ubytování. 
c/ Rodiče /zákonní zástupci / mají právo navštěvovat své dítě v DM. 
d/ Rodiče / zákonní zástupci / mají povinnost v případě, že žák se nemůže v plánovaný 
čas příjezdu dostavit, neprodleně ohlásit jeho omluvu telefonicky na DM, nebo na 
emailovou adresu – DM.O@seznam.cz 
e/ Rodiče /zákonní zástupci / mají povinnost se na vyzvání vychovatele se osobně 
zúčastnit projednávání závažných otázek, týkajících se chování nebo zdravotního stavu 
dítěte, v případě potřeby dítě ihned odvézt domů / nemoc- špatný zdravotní stav,úraz, 
alkohol, toxické a omamné látky/. 
f/ Rodiče / zákonní zástupci / mají povinnost písemně / do natištěných omluvenek/ 
žádat o mimořádný odjezd svého dítěte z DM. 
d/ Rodiče /zákonní zástupci / mají povinnost pravidelně provádět úhradu za ubytování a 
stravování. 
e/ Rodiče /zákonní zástupci/ mají povinnost hradit náhrady škod způsobených jejich 
dětmi, pokud tyto nejsou schopny uhradit škodu osobně / např. poškozený majetek DM/. 
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11. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 
Ubytovaný žák může být oceněn za aktivní přístup k životu na DM, za příkladné chování 
nebo za mimořádné skutky.  
1. Ústní pochvalou vychovatele, nebo vedoucího vychovatele. 
2. Písemnou pochvalou vychovatele, nebo vedoucího vychovatele. 
3. Výjimkou z denního režimu – např. prodloužená vycházka. 
4. Písemná pochvala ředitele školy spojená s věcnou odměnou. 
 
Pokud žák poruší vnitřní řád DM, udělí se mu podle závažnosti provinění a četnosti 
přestupků některé z výchovných opatření: 
1. Napomenutí vyslovené vychovatelem, nebo vedoucím vychovatelem 
2. Písemné napomenutí vychovatele, nebo vedoucího vychovatele. 
3. Důtka ředitelky školy. 
4. Podmíněné vyloučení se zkušební lhůtou maximálně jednoho roku. 
5. Vyloučení z DM. 
  
 
Hodnocení některých přestupků proti vnitřnímu řádu DM 
…………………………………………………………… 
 
Závažné přestupky / písemné napomenutí vychovatele, vedoucího vychovatele, důtka 
ředitelky školy nebo podmíněné vyloučení z DM/. 

- opakování závažnějších přestupků: například podvod při oznamovací povinnosti, závažné 
uvedení vychovatele v omyl, záškoláctví, nepovolené opuštění budovy DM. 

- hrubé, vulgární, anebo nepřiměřené chování vůči jiným osobám 
- přechovávání a požívání alkoholických nápojů, distribuce návykových látek 
- příchod do DM v podnapilém stavu nebo ve stavu ovlivnění návykovou látkou 
- kouření na pokoji, nebo v jiných prostorách DM 
- ohrožení svého zdraví vylézáním z oken 
- přijetí návštěvy cizí osoby na DM, nebo umožnění tohoto činu bez vědomí vychovatele 
- pobyt v DM v době onemocnění infekční chorobou 
- chování zvířat v DM nebo v objektu DM a školy 
- krádež, loupež, šikana, kyberšikana, vydírání 
- ublížení nebo ohrožení zdraví druhého 
- škody na majetku způsobené úmyslně 
- porušení zákazu držení, nošení, distribuce nebo zneužívání drog a jiných návykových látek 
- porušení zákazu držení zbraní a jiných předmětů ohrožující zdraví či život 
 
 
Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování 
v příštím školním roce. 
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
- znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka a studenta a tito jsou povinni se jím 
  důsledně řídit 
- vnitřní řád je v DM vyvěšen na veřejně přístupném místě a je k dispozici na internetových 
  stránkách  DM SOUS 
- neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka a studenta neomlouvá 
- žák stvrzuje svým podpisem seznámení s ustanovením vnitřního řádu DM a jeho 
  dodržování  

 
 

 
 
Příloha č. 1   

Režim dne - 
 
Hlavní body režimu dne: 
- budíček /je individuální, dle potřeb žáků jednotlivých škol, nejpozději 15 min. před 

snídaní/ 
- hygiena, ranní úklid pokojů, větrání 
- snídaně, / výdej snídaně od 05.30 – 07.30/hlášení nemocných a odchodů k lékaři, odchod 

žáků dle rozvrhu 
- příchod ze školy /individuálně dle rozvrhu/ 
- individuální osobní volno 
- večeře 16.30 –17.00 
- samostudium  17.00-18.30 
- zájmová činnost, činnost dle plánu výchovné skupiny 
- osobní volno 
- 20.30-21.30 osobní hygiena, příprava na večerku 
- 22.00 noční klid 
 
 
Poznámka: 
1. Budíček - dle potřeby žáků, v případě potřeby dřívějšího odchodu do školy nebo na praxi-
žáci informují vychovatele konajícího službu. 
2. V případě potřeby prodloužení večerky z důvodů odjezdu do divadla nebo jiné události, je 
možné této žádosti vyhovět za podmínky, že nebude rušen noční klid ostatních. 
3. Samostudium- je to doba určená na přípravu na vyučování. V této době jsou žáci na 
pokojích a studovnách. 
4. Žákovská služba / každý týden vykonávají žáci jednoho pokoje /- je nápomocna vychovateli 
k zabezpečení organizačních náležitostí a zajišťuje úklid svěřených prostor v DM i okolí DM. 
 
 
 
 
 
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 31.8.2021 
     
Ředitelka SOU – stavebního Benešov 
PaedDr. Zlata Budayová 


