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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ  
DOMOV MLÁDEŽE 

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž 

 
Výchovná opatření – příloha VŘDM 

 
 
1. Ústní výtka vychovatele (méně závažné přestupky) 

 porušení oznamovací povinnosti při: 
 poškození inventáře 
 studiu po večerce mimo pokoj 
 odchodu na vycházku po 19h bez souhlasu vychovatele 
 neočekávaném pozdním návratu z vycházky 
 neočekávaném zpoždění příjezdu na DM z místa bydliště 
 odchodu k lékaři bez nahlášení na hlavní službě 
 pobytu na pokoji z důvodu organizace školní výuky 
 pobytu na pokoji v dopoledních hodinách z důvodu zdravotní indispozice   
 ztrátě, nebo poškození ubytovacího průkazu 

 nesplnění denního úklidu, nepořádek v osobních věcech 

 nepřezutí se do domácí obuvi, ukládání venkovní obuvi mimo místo k tomu určené (předsíň) 

 rušení spolubydlících hlukem na pokoji během studijního klidu 

 porušení zásad přípravy na večerku 

 porušení pravidel užívání elektronických zařízení během studijního klidu a po večerce 

 nehospodárné nakládání s vodou, elektrickou energií a potravinami 

 bezdůvodné uzamykání pokoje zevnitř 

 nevhodné chování a oblékání při pohybu ve společných prostorách DM 

 pokřikování a vyklánění z oken 

 ukládání potravin a jiných předmětů na okenních parapetech 

 neomluvená nepřítomnost na pokoji během plnění povinností při týdenním úklidu 
 
 
2. Vytýkací dopis skupinového vychovatele (závažnější přestupky) 

 porušení oznamovací povinnosti při: 
 odjezdu mimo území města v průběhu týdne (u nezletilých je povinností rodičů) 
 pozdním, nebo odloženém příjezdu na DM (u nezletilých je povinností rodičů) 
 úrazu, nebo onemocnění svém i spolubydlících  
 změnách v osobních údajích (změny místa bydliště, telefonních čísel, apod.) 
 požáru, havárii a jiné mimořádné události v DM 

 neomluvená neúčast na schůzce výchovné skupiny  

 pozdní a neomluvený návrat z vycházky do 20 min 

 porušování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při zacházení s el. spotřebiči a otevřeným 
ohněm  

 porušování pravidel při ochraně majetku (zejména nezamykání pokoje v době nepřítomnosti 
ubytovaných, bezdůvodné přechovávání cenných předmětů a vyšších finančních obnosů, 
neoznámení jejich přítomnosti na pokoji a neuložení do trezoru u skupinového vychovatele) 

 neoznámení ztráty, nebo krádeže peněz a osobních věcí v hodnotě nad 500 Kč. 

 nesplnění povinnosti provedení revizní kontroly vlastního elektrického spotřebiče 
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 rušení spolubydlících hlukem na pokoji během nočního klidu 

 porušení povinnosti odjezdu domů v době nemoci 

 vzájemné návštěvy na pokojích a jejich tolerování během studijního klidu a po večerce 

 vyhazování předmětů a vylévání tekutin z oken 

 opakovaný nepořádek na pokoji a v osobních věcech 

 opakované porušování zásad užívání elektronických zařízení během studijního klidu 
a po večerce 

 opakované způsobování škod na majetku DM z nedbalosti 

 opakované nepřezouvání do domácí obuvi a porušování zásad uskladnění venkovní obuvi 
na pokoji 

 opakované nesplnění povinnosti při týdenním úklidu 

 neuvolnění a nepřipravení pokoje k plánované ubytovací akci  
 
 
3. Důtka ředitele až Podmíněné vyloučení z DM (závažné přestupky) 

 návštěva na pokoji žáka opačného pohlaví a její tolerování  

 závažné uvedení vychovatele v omyl a bránění plnění jeho pracovních povinností 
např. podvodem, lží, nesplněním důležité oznamovací povinnosti, nedovolené 
nebo neoznámené opuštění budovy, apod. 

 porušení zákazu kouření v budově DM a jejím okolí ve vzdálenosti 50m 

 užívání a přechovávání alkoholických nápojů, jiných návykových látek, cigaret 
vč. elektronických a vaporizerů, vnášení pyrotechniky a zbraní do DM, hraní hazardních her 

 příchod a pohyb na DM pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky 

 odmítnutí orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu 

 hrubé, vulgární a nepřiměřené chování vůči druhým osobám 

 úmyslně způsobená škoda na majetku DM, nebo na majetku ostatních ubytovaných 
a zaměstnanců (vandalismus, krádež) 

 vniknutí nebo opuštění DM oknem, nebo umožnění takového chování jiné osobě 

 neoznámení změny zdravotního stavu a vědomý pobyt ubytovaného žáka v DM v době 
onemocnění infekční, nebo jinou nakažlivou chorobou 

 porušení bezpečnostních opatření a léčebného režimu  
 
 
4. Podmíněné vyloučení z DM až Vyloučení z DM (velmi závažné přestupky) 

 ohrožování zdraví ubytovaných žáků a zaměstnanců – šikana, hrubé násilí, vydírání, 
rasistické projevy a projevy nesnášenlivosti, jednání snižující lidskou důstojnost, propagace 
a rozšiřování pornografie 

 násilí na osobách a majetku – krádež, loupež, vandalismus  

 pořízení obrazového nebo zvukového záznamu druhé osoby s cílem jejich dalšího šíření – 
kyberšikana 

 pohlavní styk v prostorách DM  

 hraní hazardních her za peníze 

 porušení zákazu držení a manipulace se zbraněmi v prostorách DM 

 umožnění ubytování osoby nepřihlášené v DM (umožnění vstupu, tolerování) 

 přestupky proti zákonům ČR 
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Pokyny: 
 
 V případě vytýkacího dopisu, důtky ředitele, podmíněného vyloučení a vyloučení musí 

oznámení obsahovat konkrétní přestupek s upřesněním bodu porušení VŘDM. 
 Pro opakované, byť méně závažné porušování VŘDM může být použito vyšší kategorie 

kázeňského opatření, podle konkrétního posouzení jeho závažnosti. 
 Opakovaným přestupkem se rozumí třetí (u závažných přestupků i druhé) opakování přestupku 

stejného charakteru.  
 Opakovaná nekázeň žáka a porušování VŘDM v průběhu školního roku, může být důvodem 

jeho nepřijetí k ubytování v následujícím školním roce. 
 
 
 
Přehled výchovných opatření Domova mládeže SŠHS Kroměříž vstupuje v platnost dne 1. 9. 2019 
 
 
V Kroměříži dne 30. 8. 2019 
 
  
 
 
 
 Mgr. Ivana Hašová   
 ředitelka SŠHS   
 
 
 
 

 


