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1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM 

 

Ubytování v domově mládeže se žákům poskytuje na dobu jednoho školního roku, pokud 

není požadováno na dobu kratší. Žádost o ubytování se podává na předepsaném tiskopise. 

Výši měsíční úhrady stanovuje ředitel školy podle příslušné vyhlášky a výše měsíční úhrady 

se nemění, i když ubytovaný není přítomen po všechny dny v měsíci. Výjimku tvoří případy, 

kdy žák požádá o snížení úhrady z důvodu dlouhodobé nemoci nebo předčasného ukončení 

ubytování. V případě přerušení ubytování je ubytovaný povinen přidělený pokoj vyklidit a 

odevzdat vychovateli domova mládeže klíč od pokoje. 

Domov mládeže je možno obývat celý školní rok od pondělí do pátku. Ve dnech volna je 

domov mládeže uzavřen. 

V rámci doplňkové činnosti poskytuje DM ubytování také cizím osobám, a to pouze při 

volné kapacitě pokojů. 

 

 

2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE DOMOVA MLÁDEŽE 

 

Pro ubytované žáky, studenty jsou vytvořeny podmínky pro studium i pro efektivní a 

kvalitní využití volného času. Vychovatelé na domově mládeže si kladou za cíl rozvíjet 

zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti žáků. Vychovatelská činnost je zaměřena na rozvoj 

osobnosti žáka, jeho zájmů, znalostí a tvořivých schopností. Vychovatelé zodpovídají za 

úroveň výchovné činnosti, studijní přípravu a kázeň svěřených žáků v rámci výchovy mimo 

vyučování, za bezpečnost a ochranu zdraví, vedou ubytované k získávání samostatnosti a 

schopnosti projevovat se jako osobnosti působící na své okolí. Vedou ubytované k pěstování 

hygienických návyků včetně úklidu a výzdoby pokojů. 

 

 

Pedagogické působení a výchovná činnost v domově mládeže má za cíl: 

 

- vést žáky k účelnému využívání volného času s nabídkou dostatečného množství 

námětů pro jeho naplňování 

- vytvářet podmínky pro přípravu na vyučování 

- věnovat se sportu a pěstování zdravého životního stylu 

- pěstování hygienických návyků včetně úklidu a výzdoby pokojů 

 

 

2.1. Klíčové kompetence 

 

Výchovné skupiny jsou tvořeny žáky školy podle ročníků. Nabídka volnočasových 

aktivit je organizována formou nabídky různých akcí pro všechny ubytované. Účast je 

dobrovolná, protože prvořadou povinností žáků je příprava na vyučování a na své budoucí 

povolání. 
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Kompetence k trávení volného času 

 

- umět účelně trávit volný čas 

- orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času 

- umět si vybrat zájmové činnosti dle svých dispozic 

- rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci těžkých situací, či 

jednostranné zátěže ze školního vyučování 

- schopnost odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 

 

 

3. FORMY VÝCHOVNÉ ČINNOSTI NA DM 

 

Formy: 

 

- kolektivní působení 

- individuální působení 

- individuální pohovory 

- průběžné neformální působení vychovatele 

- příležitostné aktivity 

 

Obsah: 

 

Strategie činností vychází z obecných pedagogických zásad, jako je individuální 

přístup a přiměřenost a respektuje požadavky pedagogického ovlivňování volného času. 

 

Požadavek dobrovolnosti: 

 

Žák se může a nemusí zúčastnit volnočasových aktivit. 

 

Požadavek pedagogického ovlivňování volného času: 

 

Vychovatelé mají povinnost volný čas ovlivňovat formou nabídky a motivace. 

 

 

 

4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

Žáci se mohou zúčastňovat sportovního, kulturního a společenského dění ve městě a také 

si vybrat z nabídky činnosti DM. Ve městě mohou navštěvovat divadelní a filmová 

představení, koncerty, přednášky, výstavy. Mohou chodit bruslit, navštěvovat bazén aj. 

Ubytování mají možnost sportovního a kulturního vyžití přímo v prostorách DM. Denně 

je k dispozici knihovna. Mají možnost využívání internetu na svých pokojích, případně na 

kuchyňkách, nebo mohou využívat počítačovou učebnu.  
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5. CHARAKTERISTIKA VYBAVENOSTI DOMOVA MLÁDEŽE 

 

Domov mládeže je umístěn ve třípatrové budově, která tvoří jednotný komplex s budovou 

školy. Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích. Domov mládeže ubytovává převážně 

žáky Konzervatoře v Českých Budějovicích.  

Materiální vybavení domova mládeže je určeno pro žáky a zaměstnance domova mládeže 

a dle platných předpisů podléhá každoroční inventarizaci. Na každém pokoji, respektive na 

kuchyňce je možnost připojení k internetu. Pro žáky, kteří nemají vlastní PC, jsou počítače k 

dispozici v počítačové učebně v budově školy. Žákům je dále k dispozici knihovna. Možnost 

kopírování je v budově školy. Na DM je k dispozici kuchyňka se základním vybavením 

(lednička, vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, televizor). 

V suterénu budovy domova mládeže jsou žákům k dispozici vybavené učebny, určené 

ke cvičení na hudební nástroje. 

Žáci mají možnost věnovat se kulturní činnosti, návštěvě knihovny, kina, divadla, 

společenských akcí i jiným aktivitám, vždy dle aktuální nabídky, která je nabízena 

prostřednictvím nástěnek v jednotlivých patrech. 

 

 

 

6. DOKUMENTACE UBYTOVANÝCH 

 

- přihláška žáka k ubytování 

- smlouva o ubytování 

- ostatní písemná dokumentace spojená s pobytem žáka na domově mládeže 

 

 

 

7. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

 

Domov mládeže nese zodpovědnost za bezpečnost a dodržování hygienických předpisů 

ubytovaných. Na začátku školního roku a v pololetí jsou všichni ubytovaní seznámeni s 

bezpečnostními a hygienickými pravidly, které musí každý dodržovat. Poučení je potvrzeno 

podpisem při přijímání žáků na DM a založeno v pedagogické dokumentaci DM. 

 

 

 

8. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

 4 vychovatelé 

 

Vychovatelé domova mládeže zajišťují: 

 

- vedení dokumentace (osobní spis žáka, studenta, deník výchovné skupiny, denní 

záznam) 
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- kontrolu přijíždějících a odjíždějících žáků, studentů 

- kontrolu odchodu žáků na vyučování a mimo budovu DM 

- půjčování a odevzdávání klíčů od učeben (vedení evidence), průběžnou kontrolu žáků, 

studentů na učebnách při přípravě na další výuku 

služby žáků na studentských koncertech, přípravu koncertního sálu na koncerty 

posluchačů 

dohled nad žáky v průběhu koncertu a evidenci docházky I. A II. ročníku na těchto 

koncertech                                  

 

Vychovatelé spolupracují: 

 

- se žáky podle jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností 

- s rodiči žáků a studentů 

- s učiteli, s lékaři, s policií, s vychovatelem, majícím na starosti protidrogovou prevenci 

 

Charakteristika pedagogických a provozních pracovníků: 

 

Domov mládeže řídí ředitel Konzervatoře a zástupce ředitele pověřený vedením DM. 

Ten stanovuje pracovníkům jejich pracovní úvazek a pracovní náplň. Společně s vychovateli 

organizuje provoz na domově mládeže – vydává vnitřní řád, schvaluje žádosti o ubytování a 

případné změny smluv o ubytování (přerušení, předčasné ukončení). 

 

 

 

      

 


