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V N I T Ř N Í   Ř Á D   D O M O V A   M L Á D E Ž E 
 

Budova A + B 

 
1. Poslání domova mládeže 
 

Domov mládeže je součástí Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 
organizace (dále SŠSŘ B-B nebo škola), který poskytuje ubytování a celodenní stravování 
žákům SŠSŘ B-B, žákům středních odborných škol, studentům vyšších odborných škol, 
jazykových škol a případně i vysokých škol. Zajišťuje podmínky pro studium a pro rozvoj 
zájmových činností ubytovaných. Svou výchovnou činností se Domov mládeže (dále také 
DM) podílí na výchovně vzdělávací činnosti školy. Na DM jsou ubytováni chlapci i dívky, kteří 
jsou umísťováni odděleně.  

2. Organizace domova mládeže 

Uchazeče o ubytování přijímá a jejich ubytování ukončuje Zástupce ředitele (dále jen ZŘ) 
SŠSŘ B-B pro výchovu mimo vzdělávání (dále VMV) a to v souladu s vyhláškou č. 108/2005 
Sb.  
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních  
a kapacitou DM. Interní pravidla pro „ubytování a stravování žáků a studentů“ jsou dána 
směrnicí č. 10 s platností od 1. 9. 2022. Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního 
roku na základě vyplněné přihlášky podané žadatelem. U žáků jiných škol je nutné doložit 
k přihlášce potvrzení o studiu. V případě pokračování ve studiu v dalším školním roce  
se přijímací řízení obnovuje vždy před koncem běžného školního roku za předpokladu, že 
žák podá novou přihlášku, která je doporučena skupinovým vychovatelem. V přihlášce musí 
být uvedeno příjmení, jméno státní příslušnost, datum a místo narození, číslo OP, kód 
zdravotní pojišťovny, adresa trvalého bydliště, škola, kterou bude žák navštěvovat, adresu, 
telefon a e-mail pro zasílání zpráv, jméno a příjmení, trvalé bydliště, adresa zaměstnavatele 
a telefon zákonných zástupců, informace pro vychovatele, datum a podpis žáka a zákonného 
zástupce.  
Na základě vyplněné přihlášky je zákonným zástupcům žáka zasláno „Vyrozumění  
o umístění“ do domova mládeže. Přílohami k „Vyrozumění o umístění“ jsou: Informace  
pro zákonné zástupce (rodiče) žáka, složenka k úhradě ubytování a stravování, přihláška  
ke stravování, žádost o sdělení údajů nutných k realizaci finančních transakcí (nebo plateb), 
souhlasné prohlášení zákonného zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti. Při zahájení školního 
roku, je zákonným zástupcům předán Vnitřní řád domova mládeže, který společně 
s ubytovaným žákem podepíší jako důkaz, že byli seznámeni s jeho obsahem. Tento Vnitřní 
řád je také trvale zveřejněn na webových stránkách školy. V listinné podobě je veřejně 
dostupný na nástěnkách v chodbách jednotlivých sekcí DM. Záznamy o příjezdech  
a odjezdech žáků na DM jsou vedeny v příjezdové listině příslušné výchovné skupiny.  
O činnosti a pobytu žáka se mohou zákonní zástupci informovat kdykoliv telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu. 
Ukončit ubytování žáka v průběhu školního roku lze pouze ze závažných důvodů  
a to vždy písemnou formou k rukám ZŘ SŠSŘ B-B pro VMV nejpozději do 20. dne 
v měsíci. Při nestandardním termínu ukončení ubytování, bude ubytovanému účtovaný 
poplatek za ubytování na další měsíc. 

Během školního roku může ZŘ SŠSŘ B-B pro VMV ukončit ubytování v DM pokud: 

 Ubytovaný nezaplatí opakovaně, (max. 2x) za ubytování na příští měsíc. 

 O to písemně požádá zákonný zástupce (u zletilých ubytovaný žák). 

 Ubytovaný přestal být žákem školy nebo má přerušeno studium. 
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 Bylo ubytovanému ukončeno ubytování pro porušení vnitřního řádu DM podle  
§ 31, školského zákona č. 561/04 Sb.  

 

Výše měsíční úhrady za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován 
po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku z důvodu 
organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v DM ubytován, úplata 
se mu přiměřeně sníží. V tomto případě je nutné doložit potvrzení žáků z jiných SŠ. 
Zkouškové období studentů VOŠ není považováno za organizační změnu ve výuce 
a student je povinen uhradit ubytování v plné výši. Výše příspěvku za úhradu ubytování  
se stanovuje v souladu s vyhl. č. 108/2005 Sb. Platba se uskutečňuje vždy do 20. dne 
v měsíci na příští měsíc a pro aktuální školní rok činí 1.600,-- Kč/měsíc. Platbu  
za ubytování lze provést bankovním převodem, na požádání složenkou, či v hotovosti  
na pokladně školy. Každému ubytovanému je vystaven průkaz, do kterého se provádí zápis 
o úhradě ubytování a stravy. Na umístění v DM nemají žáci a studenti právní nárok. 
Osobní údaje uvedené v „Přihlášce do DM“ budou SŠSŘ B-B zpracovávány v rozsahu 
nutném k zajištění ubytování a stravování v souladu s Nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů (GDPR). 
 

3. Provozní opatření a vnitřní režim, § 30, odst. 1, písm. b, zák. č. 561/2004Sb.  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) 
 

Týdenní provoz na DM se zahajuje v neděli příjezdem ubytovaných od 17,00 do 22,00 hod.  
a končí v pátek odchodem žáků do školy popřípadě do zaměstnání a sekce se uzamyká, 
neboť služba vychovatelů končí v 12,00 hod.  
Ubytovaný, může DM opustit pouze v době stanovené pro vycházky a s vědomím 
vychovatele. Hlavním vycházkovým dnem na DM je středa. Délka a případné prodloužení 
vycházky jsou v kompetenci kmenového vychovatele, který povoluje vycházku  
na základě individuálního hodnocení každého žáka. Přitom přihlíží ke studijním 
výsledkům, chování, pořádku, vystupování, plnění povinností, činnosti žáka na DM  
a dalším okolnostem. UDĚLENÍ VYCHÁZKY A POBYT MIMO DM NESMÍ MÍT VLIV  
NA ODBĚR VEČEŘÍ. Mimořádné vycházky a jiné opuštění domova mládeže je možné jen 
se souhlasem vychovatele a po zapsání do knihy odchodů. Opuštění domova mládeže  
a vstup do domova mládeže je možný pouze přes hlavní vrátnici školy. 

Odjezdy domů v průběhu týdne se povolují u nezletilých žáků pouze na písemnou 
žádost rodičů, nebo v případě onemocnění, a to po uvědomění rodičů. Nepřítomnost  
ubytovaného žáka na DM v průběhu týdne omlouvají rodiče telefonem, zprávou SMS 
nebo emailem vychovateli! Stravu si zajišťuje ubytovaný sám přes stravovací terminál. 
Podmínkou ubytování je odběr celodenní stravy. Celodenní stravování je zajištěno  
pro všechny ubytované v jídelně SŠSŘ B-B v době stanovené časovým rozvrhem 
stravování. Vynášení nádobí a potravin z jídelny je nepřípustné. Na každé sekci DM mají 
ubytovaní k dispozici ledničku, varnou konvici a na každém podlaží mikrovlnou troubu.   

Vstup do prostoru DM je povolen pouze ubytovaným žákům a zaměstnancům SŠSŘ B-B. 
Jiným osobám je vstup na DM z hygienických důvodů zakázán. Návštěvy se smí přijímat 
pouze s vědomím vychovatele v prostoru, který je vychovatelem určen (podesta, klubovna). 
Po dobu výuky není vstup na DM povolen. DM je v době 9,00 – 12,30 z provozních důvodů 
uzamčen. Vstup žáků na jinou sekci je povolen pouze s vědomím vychovatele  
a to do 20,30 hod. Taktéž sledování TV na jiné sekci je možné pouze s vědomím 
vychovatele. Na pokoji se nepovolují návštěvy jiného pohlaví včetně spolužáků. 
Taktéž v době studijního klidu (18,30 – 20,30) se vstup na sekci pro ubytované  
na jiných sekcí nepovoluje. 
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4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, § 30, odst. 1, 

písm. c, zák. č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon.) 
 

Žáci ubytovaní na DM jsou povinni zachovávat veškerá bezpečnostní opatření, která zajišťují 
jak jejich osobní bezpečnost, tak bezpečnost jejich majetku i majetku DM. Základní 
povinností žáka z hlediska bezpečnosti vlastní a spolubydlících je: 

 Dodržovat vnitřní řád domova mládeže a řídit se pokyny výchovných pracovníků  
a zaměstnanců SŠSŘ B-B. 

 Šetřit a šetrně zacházet se zařízením a majetkem domova mládeže, včetně šetrného 
zacházení s energiemi (teplo, světlo, voda). 

 Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany svého zdraví i zdraví svých 
spolubydlících. 

 Neprodleně upozornit vychovatele na porušování Vnitřního řádu DM (dále jen VŘ DM), 
páchání trestné činnosti spolubydlícími a závady, zejména ty, které mohou ohrožovat 
zdraví spolubydlících. 

 Při úrazu žáka postupuje vychovatel podle Traumatologického plánu školy. Při úrazu 
poskytne první pomoc službu konající vychovatel, zavolá odpovědnou osobu  
a pod jejím dohledem poskytuje součinnost. Bezodkladně informuje svého nadřízeného  
a zákonného zástupce žáka. V případě odvozu žáka k lékařskému vyšetření (nemocnice) 
a následného propuštění, přebírá odpovědnost zákonný zástupce. Pokud  
ho do nemocnice dopravuje někdo ze školy nebo je doprovodem, odpovídá za něj 
dotyčný doprovod. 

 Prokazatelně se zúčastňovat školení o BOZ a PO pořádaných na DM. 

 Striktně dodržovat pravidla a směrnice protipožární ochrany a řídit se protipožárními 
předpisy (vývěsky na chodbách DM) a chránit protipožární přístroje. 

 Žák nesmí opustit neuzamčený pokoj. Před odchodem mimo DM je ubytovaný 
povinen zkontrolovat, zda nejsou zapnuty elektrické spotřebiče, zda jsou zavřena 
okna a je-li v koupelně uzavřena voda. Tato opatření platí i při odchodu ze společných 
prostor (klubovny, PC místnosti, knihovny a další).  

 Cennější předměty a vyšší finanční částky jsou žáci povinni ukládat u vychovatele.  

 DM neručí za ztráty peněz a cenných předmětů, které nebyly dány do úschovy. 

 k vychovateli. DM neručí za ztrátu mobilních telefonů, rádií, počítačů apod. 

 Z důvodu bezpečnosti je PŘÍSNÝ ZÁKAZ, vyklánění se z oken a sedání na parapetní 
desky, či stoly. Tento zákaz v plné míře platí i na vyhazování jakýchkoliv předmětů 
z oken.  

 Používání soukromých motorových vozidel (jednostopých i dvoustopých) v době pobytu 
na DM je povoleno k příjezdu a odjezdu z místa bydliště. V době osobního volna je jejich 
použití povoleno pouze na základě: PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZÁKONNÝCH 
ZÁSTUPCŮ u nezletilých žáků a PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ ZLETILÝCH ŽÁKŮ  
A S VĚDOMÍM A DOPORUČENÍM JEJICH RODIČŮ. 

 Vychovatelé mají právo kdykoliv z provozních, hygienických, technických  
a bezpečnostních důvodů provádět kontrolu pokojů ubytovaných, skříněk, nočních stolků  
a úložných prostor válend a to v přítomnosti ubytovaného nebo jiné další osoby. 

 

5. Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před 
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, § 30, odst. 1, písm. c, zák. č. 

561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon.) 
 

Pracovníci DM jsou povinni při výchově a vzdělávání přihlížet k základním fyziologickým 
potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 
sociálně patologických jevů. 
Ve vztahu ke spolužákům a dalším ubytovaným osobám jsou žáci povinni dodržovat pravidla 
občanského soužití, normy slušného chování, kamarádské vztahy a mají právo na stejné 
jednání z jejich strany. Dojde-li k projevům diskriminace, nepřátelství nebo násilí, mají žáci 
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povinnost tyto skutečnosti oznámit pedagogickým pracovníkům domova mládeže a mají 
právo na náležité objasnění těchto projevů a ochranu ze strany domova mládeže. 
Pedagogičtí pracovníci v těchto případech postupují podle příslušných vnitřních předpisů, 
zejména podle Minimálního preventivního plánu školy, Pokynu ředitele č. 5/2020 k řešení 
šikany a Pokynu ředitele č. 6/2020 k zákazu užívání drog, alkoholu a jiných návykových látek 
(včetně zákazu kouření, užívání tabákových výrobků a kouření elektronických cigaret)  
a příslušných metodických pokynů, s kterými byli seznámeni a jsou uloženy u každého 
vychovatele.  
 

 

6. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni  
do jednotlivých výchovných skupin.  

 žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

podle typu zdravotního postižení nebo znevýhodnění udělá DM příslušná opatření 
vedoucí k minimalizaci negativních dopadů zdravotních problémů ve spolupráci 
s výchovným poradcem, třídním učitelem a zákonným zástupcem žáka. 

 žáci se specifickými vývojovými poruchami učení 

téměř čtvrtina žáků navštěvujících školu má diagnostikovánu jednu nebo i více poruch 
učení, s těmito žáky vyučující pracují podle doporučení pedagogicko-psychologických 
poraden po celou dobu studia i při zkouškách.  

 žáci s poruchami chování 

vychovatelé využívají vhodné výchovné postupy, jsou v kontaktu především se školním 
poradenským zařízením, s rodinou případně s příslušnou pedagogicko-psychologickou 
poradnou či dalšími subjekty. 

 žáci se sociálním znevýhodněním 

vychovatelé věnují takto znevýhodněným žákům zvýšenou pozornost, vhodně je motivují 
ke studiu, spolupracují s rodinou a v případě potřeby i se sociálním odborem. 

 žáci mimořádně nadaní 

vychovatelé, případně ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, 
vytipovávají žáky s mimořádným nadáním, tito žáci jsou podporováni při rozvoji jejich 
schopností.  

 
Vzdělávání a výchova žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním se řídí dle dané 
vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Podmínky jsou upravovány 
vždy individuálně podle stupně a charakteru znevýhodnění žáků. Při začleňování  
do výchovného procesu je věnována pozornost podpoře úspěšnosti vzdělávání žáků 
primárně prostřednictvím diferencovaného a individualizovaného pedagogického přístupu. 
V případě ubytování těchto žáků, je jim ze strany pedagogických pracovníků i ostatních 
zaměstnanců domova mládeže věnována zvláštní pozornost. K vytváření vhodných 
podmínek je možno využít systém poradenských služeb školy. 
 

7. Práva žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení  
§ 30, odst. 1, písm. a. zák. č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon.) 

 
Práva žáků: 

 Na hospodářské zajištění (teplá strava, výměna prádla, užívání zařízení pokoje, 
příslušenství a veškerých společných prostor DM). 

 Na noční klid. 

 Na osmihodinový spánek. 

 Na samostudium. 

 Na účast v zájmové činnosti a výchovných akcích pořádaných DM nebo školou. 
Navštěvovat kurzy, tělovýchovná zařízení, taneční nebo se věnovat jiné zájmové činnosti 
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mimo domov mládeže se souhlasem svého vychovatele, neporušuje-li tím vnitřní řád 
domova mládeže. 

 Podílet se na organizaci kulturní, sportovní a společenské činnosti žáků. 

 Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na DM prostřednictvím 
vychovatelů, nebo samosprávy DM. 

 Podávat písemné stížnosti nebo k těmto využívat elektronickou schránku důvěry 
anonymní formou (dotazy, náměty, připomínky). 

 S výjimkou doby nočního klidu užívat vlastní PC na základě podepsání příslušného 
prohlášení. 

 Používat osobní přenosné PC v souladu s vnitřními pokyny organizace, se kterými byl 
prokazatelně seznámen a pokyny vychovatelů (revize připojovací šňůry u PC  
starších 1 rok nebo doklad o koupi PC mladší 1 rok, registrace u správce sítě, případně 
další požadavky organizace). 

 Navštěvovat kurzy, tělovýchovná zařízení, taneční nebo se věnovat jiné zájmové činnosti 
mimo domov mládeže se souhlasem svého vychovatele, neporušuje-li tím vnitřní řád 
domova mládeže. 

 Práva na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 

 Mají právo zakládat samosprávné orgány, volit, být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 
prostřednictvím se obracet na ředitele školy a školskou radu. 

 Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 
 
Práva zákonných zástupců: 

 Práva na informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání, chování na DM  
a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 

 Na informace mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, 
které vůči zletilým plní vyživovací povinnost. 

 Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání. 

 Mají právo zakládat samosprávné orgány, volit, být do nich voleni, pracovat v nich  
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy a školskou radu. 

 

8. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školském 
zařízení, § 30, odst. 1, písm. a. zák. č. 561/2004Sb. O předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) 

 
Povinnosti žáků: 

 Dodržovat vnitřní řád domova mládeže a řídit se a plnit pokyny pedagogických 
pracovníků (vychovatelů) a zaměstnanců školy. 

 Dodržovat pravidla slušného chování. 

 Připravovat se svědomitě na vyučování a usilovat o rozvoj svého osobního 
sebevzdělávání. 

 V pokoji se chovat tak, aby nebyli rušeni ostatní v přípravě na vyučování. 

 Dodržovat pravidla ochrany majetku DM i majetku osobního, šetřit zařízení DM (nutno 
mít vlastní přehoz či deku na postel), elektrickou energií, vodou aj. Svévolné poškození 
majetku DM a všechny škody s tím související, které úmyslně či z nedbalosti ubytovaný 
na majetku DM způsobí je ubytovaný (zákonný zástupce) povinen uhradit. / viz Nař. 
Vlády ČR č. 108/94 Sb., §27, odst.1. Nebyl-li zjištěn viník, hradí škodu příslušný kolektiv. 

 Udržovat pořádek svých osobních věcí tak, že je ukládá do skříně, aby mohli pracovníci 
úklidové služby provádět odpovídající úklid. 

 Na požádání je povinen kdykoliv nechat nahlédnout vychovatele do skříně, nočního 
stolku a úložného prostoru válendy. 

 Chránit před zcizením své věci i majetek spolubydlících. 

 Cenné věci a finanční obnosy větší než 100,- Kč odevzdávat do úschovy k vychovateli. 
V případě nedodržení této povinnosti, nelze nárokovat náhradu škody. 

 Po příchodu na DM se ohlásit vychovateli a taktéž každé opuštění sekce hlásit 
vychovateli. 
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 Přísně dodržovat pravidla a směrnice protipožární ochrany a Vnitřní řád DM. 

 Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany svého zdraví i zdraví svých 
spolubydlících. 

 Hlásit pozdější odchod do výuky z důvodu povolení pobytu na DM v dopoledních 
hodinách. 

 Přezouvat se do domácí obuvi – pantofle, ne tenisky!!! 
 
 

Povinnosti zákonných zástupců: 

 Zákonný zástupce je povinen uhradit svévolné poškození majetku DM, které způsobilo 
jeho dítě, viz Nařízení Vlády ČR č. 108/94 Sb., §27, odst. 1. Nebyl-li zjištěn viník, hradí 
škodu příslušný kolektiv.  

 Plnit zákonnou povinnost a informovat o zdravotní způsobilosti, případně její změně nebo 
jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání nebo 
podmínky v rámci ubytování žáka na DM. 

 Na vyzvání ředitele nebo školského zařízení se osobně dostavit do školy a zúčastnit se 
projednání závažných otázek týkajících se žáka. 

 Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. 
 

9. Podmínky zacházení s majetkem domova mládeže ze strany žáků, 
§ 30, odst. 1, písm. d. zák. č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon.) 
 

 Žák pečuje o společný i jemu svěřený majetek, zabraňuje jeho poškození a ztrátě. 

 Okamžitě hlásit vychovateli každou závadu nebo škodu na majetku, závady vzniklé  
na zařízení inventáře, sekce či areálu SŠSŘ B-B a také veškeré skutečnosti, které 
mohou mít charakter trestného činu. 

 Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek domova mládeže, je povinností 
jeho nebo jeho zákonného zástupce škodu uhradit.  

 Ubytovaný žák šetří a pečuje o zapůjčené, pomůcky, nářadí a další věci mu svěřené  
a týkající se vybavení domova mládeže.  

 Ubytovaný žák efektivně šetří s používanými energiemi (voda, teplo, el. proud). 

 
10. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 
pracovníky § 30, odst. 1, písm. a, zák. č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) 
 

Žák se k vychovatelům i ostatním zaměstnancům školy chová zdvořile a řídí se jejich 
pokyny. Všichni ubytovaní žáci mají stejná práva a povinnosti. Chovají se mezi sebou 
přátelsky, navzájem si pomáhají, jsou k sobě tolerantní. Nevyjadřují se hrubě a navzájem  
se neurážejí. Vychovatel je odpovědný za dodržování Vnitřního řádu DM a Režimu dne  
u svěřené skupiny žáků, za zařízení, organizaci výchovné práce, dodržování hygienických  
a bezpečnostních předpisů. 
 

11. Hygienická a zdravotní opatření 
 

Ubytovaný je povinen udržovat prostor buňky v pořádku a čistotě. Nesmí obtěžovat osobním 
nepořádkem ostatní spolubydlící a porušovat základní hygienická pravidla. Úklid pokoje  
je denně kontrolován skupinovým vychovatelem. Žáci 1 x v týdnu (zpravidla čtvrtek) provádí 
větší (generální) úklid, svých osobních věcí. Při kontrole vychovatelem jsou žáci povinni  
na požádání nechat nahlédnout vychovatele do skříní. Všichni ubytovaní, včetně 
plnoletých, se podílí i na venkovním úklidu areálu SŠSŘ B-B v souladu s rozpisem 
vedoucího vychovatele. 
Dle nařízení hygienika je žákům vyměňováno ložní prádlo. Výměna prádla se provádí  
1 x za 14 dní. Praní, žehlení a čištění prádla, stejně jako odvoz na provozovnu  
a dovoz zpět na DM je s příslušným dodavatelem zajištěno smluvně. Čisté prádlo je uloženo 
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v samostatné místnosti k tomu určené. Je-li třeba skladovat špinavé prádlo, je toto uloženo 
v samostatné místnosti. Opotřebené ložní prádlo je průběžně vyřazováno z používání. 
V případě výskytu přenosných nemocí je prádlo dezinfikováno podle pokynů lékaře. 
Lůžkoviny musí ubytovaný denně při ranním úklidu ukládat do úložných prostorů válend.  
Žák je povinen hlásit každé zranění a onemocnění vychovateli. Nemocní žáci se hlásí ráno  
do 7,30 hod. vychovateli, který vystaví propustku k lékaři. Po ošetření se žák vrátí zpět  
na DM a informuje vychovatele. Je-li žák lékařem uznán práce neschopným, odjíždí  
(po telefonickém oznámení zákonnému zástupci) neprodleně domů. V těchto případech 
(onemocní-li žák na DM) vychovatel zajistí omluvu ve škole nebo na pracovišti OV. V případě 
úrazu, onemocnění nebo hospitalizace žáka informuje DM VŽDY zákonného zástupce žáka 
(rodiče). Pokud žák onemocní doma a na DM nepřijede, je povinností jeho, (u zletilých) 
nebo zákonného zástupce (u nezletilých), oznámit na DM jeho nepřítomnost  
do 3 kalendářních dní od počátku nepřítomnosti. Další jejich povinností je odhlášení 
stravy a omluvení žáka ve výuce nejpozději do 3 kalendářních dní od počátku 
nepřítomnosti. 
Užívá-li žák léky, musí být tato skutečnost potvrzena zákonným zástupcem, ten také zajistí 
potřebné léky a bude školu (vychovatele a další pedagogické pracovníky) informovat  
o režimu medikace. 
Ubytovaní jsou povinni se po příchodu na DM přezout do domácí obuvi a obuv ukládat  
do skříněk. Za domácí obuv se nepovažují tenisky a jiná sportovní obuv.  
Dle § 15 odst. 1. zákona č. 305/2009 Sb. v platném znění SE ZAKAZUJE VSTUP NA DM 
podnapilému či návykovou látkou omámenému ubytovanému. U nezletilých žáků si musí 
rodiče v takovém případě na výzvu vychovatele své dítě vyzvednout a odvézt domů, jinak  
se DM obrátí na orgány jako u zletilých, (policie, zdravotní zařízení). Při podezření z užití 
alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek je vychovatel oprávněn podrobit 
ubytovaného patřičnému testu na zjištění přítomnosti látky v těle. V souvislosti 
s podezřením na zneužívání alkoholu, omamných a psychotropních látek vychází škola 
z Pokynu ředitele k postupu školy při zneužití a konzumaci alkoholu a dále z Pokynu ředitele 
k zákazu užívání drog a alkoholu ve škole (viz. kapitola č.5 str. 4 tohoto dokumentu). 
 

12. Zájmová a kulturně výchovná činnost 
 

Své osobní záliby mohou ubytovaní rozvíjet na DM nebo po domluvě s vychovatelem i mimo 
DM. (U nezletilých nutný písemný souhlas zák. zástupce). Dle svých osobních zálib  
se mohou ubytovaní přihlásit a navštěvovat zájmové kroužky dle současné nabídky DM.  
Na DM lze využívat tělocvičnu, posilovnu, sportovní hřiště, internetovou klubovnu, herny, 
kulečník, stol. kopanou, televizi, videa. Podle zájmu mohou navštěvovat divadelní a filmová 
přestavení, koncerty, sportovní soutěže, galerie, výstavy a další kulturní, společenské  
a sportovní akce se souhlasem vychovatele. Mohou také být aktivně zapojeni v brněnských 
sportovních klubech a kulturně společenských organizacích. Účelem metodického vedení je  
i rozvíjení osobnosti ubytovaného žáka případným navržením, doporučením nebo změnou 
vybrané aktivity. Žákům je ze strany vychovatele poskytována metodická podpora k naplnění 
jejich cílů, ale také je nutná včasná identifikace možných rizik. 
 

13. Ubytovaným žákům je zakázáno: 
 

 Kouření tabákových výrobků a elektronických cigaret, pití a přechovávání alkoholických 
nápojů a jiných toxických, halucinogenních omamných a psychotropních látek,  
ve vnějších i vnitřních prostorách areálu SŠSŘ B-B či přicházet na DM již pod vlivem 
alkoholu či drog, dle zákona 379/2005 Sb., ze dne 19. 8. 2005 – v plném znění. 

 Nošení, držení, distribuce, propagace, zneužívání a užívání návykových látek, 
alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek v areálu SŠSŘ B-B nebo  
při činnostech pořádaných školou. 

 Přinášet do školy nebo na činnosti pořádané školou věci, předměty nebezpečné zdraví  
a životu nebo takové, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků. 

 Přechovávání všech typů střelných zbraní, nábojů, nožů, dýk, hořlavin, výbušnin, 
chemikálií. 
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 Zakládat nebo propagovat politické strany. 

 CD, MC a DVD přehrávače, notebooky, mobilní telefony a případně další spotřebiče 
přináší žáci na vlastní zodpovědnost a vedení SŠSŘ B-B nebere odpovědnost  
za případné ztráty. 

 Připojovat do elektrické sítě osobní PC a další spotřebiče v době nepřítomnosti na pokoji 
a v době nočního klidu (22,00 – 06,00 hod.).  

 Na školní PC instalovat nové programy a hry. 

 Kopírovat a dále šířit software v počítačové síti školy 

 Využívat veřejně přístupných zdrojů informací v rozporu se zákonem a pověstí školy. 

 U vlastních PC je zakázáno stahování a kopírování filmů, hudby a softwaru. 

 Zasahovat do elektrické sítě a spotřebičů, používat vlastní elektrické přímotopné 
spotřebiče, nebo elektrické spotřebiče (vařiče, spirály) s výjimkou kulmy, fénu, holicích 
strojků, přenosných radiomagnetofonů. (Nepovolují se radiobudíky). 

 Rádio, či počítač apod. lze použít pouze se svolením DM za podmínek, které jsou určeny 
do 22,00 hod. V případě nedodržení této podmínky má vychovatel právo po 22,00 hod. 
přístroj odebrat.  

 Vyklánět se z oken.  

 Vyhazovat z oken různé předměty. 

 Vstupovat bez vědomí vychovatele do jiných prostor DM než těch, které jsou žákům 
konkrétně určeny.  

 Manipulace s otevřeným ohněm.  

 Hrát na domově mládeže jakékoliv hazardní hry a hry o peníze. 

 Svévolně nebo bez souhlasu vychovatele opouštět domov mládeže. 

 Přemísťovat inventář domova mládeže, ani manipulovat s předměty a vybavením  
na domově mládeže, pokud nejsou prováděny se souhlasem vychovatele. 

 Poškozování malby zatloukáním hřebíků a špendlíků.  

 Vylepování plakátů na stěny a nábytek, malování po zařízení, stěnách nebo inventáři 
DM. 

 Používat a poškozovat výtah. 

 Zamykat se na pokojích. 

 Parkovat motorovými vozidly v prostorách areálu SŠSŘ B-B. 

 Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů umožňovat vstup do pokojů cizím osobám 
(kromě spolužáků stejného pohlaví). 

 Přicházet a chodit na DM v pracovní obuvi a oděvu, nebo tuto přechovávat na pokoji. 

 Přechovávat na DM zvířata.                                                                   

 Poškozovat zeleň a okolí domova mládeže. 
 

14. Výchovná opatření 
 

V případě, že žák neplní nebo opakovaně porušuje ustanovení vyplývajících z Vnitřního řádu 
domova mládeže nebo se dopouští jiných přestupků, může pedagogický pracovník domova 
mládeže podat návrh na udělení výchovného opatření.  
Podle závažnosti provinění jsou výchovnými opatřeními:  

 kázeňská opatření  

 pochvaly nebo jiná ocenění  
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka z domova mládeže, vyloučení 
žáka z domova mládeže a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky. 
Vychovatel DM dává pouze návrhy a podklady. 
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
zákonem nebo Vnitřním řádem domova mládeže rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo 
o vyloučení žáka z domova mládeže. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel 
školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu 
zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo Vnitřním 
řádem domova mládeže, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.  
 



STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍCH ŘEMESEL BRNO-BOSONOHY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 10 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 
či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, za vzorné chování, vzorné plnění povinností nebo jiné 
mimořádné zásluhy. 
 
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči všem zaměstnancům školy 
nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených školským zákonem. V těchto případech je možno udělit podmínečné 
vyloučení nebo  vyloučení žáka ze školy. 
 
O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců  
ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne,  
kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný 
čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou 
radu. Žák přestává být žákem nebo studentem školy dnem následujícím po dni nabytí právní 
moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 
 
Pokud žák porušuje Vnitřní řád DM, bude mu uděleno, podle závažnosti provinění, některé 
z těchto výchovných opatření: 
a) důtka udělená ředitelem, 
b) podmínečné vyloučení z ubytování se zkušební lhůtou a to nejdéle na dobu 1 roku, 
c) ukončení ubytování na DM. 
Výchovná opatření se oznamují zákonnému zástupci žáka a škole (vždy zletilí i nezletilí).  
 

15. Evidence žáků 
 

Evidence všech ubytovaných žáků je vedena v elektronické podobě. Tuto evidenci zajišťuje 
ZŘ VMV. Další (podrobnou) evidenci ubytovaných žáků vede příslušný vychovatel  
u své výchovné skupiny. Údaje o žácích jsou uvedeny v přihlášce k ubytování a v osobním 
spise žáka. Další evidence je vedena ve školní matrice na studijním oddělení v souladu  
s § 28. odst. 3. zák. č. 561/2004 Sb. 
 

16. Závěrečné ustanovení 

Vydáním tohoto vnitřního řádu domova mládeže se ruší předchozí verze ze dne 1. 9. 2018 
 
 
 
 
 
 
S obsahem Vnitřního řádu jsem se seznámil a rozumím mu. 
 
 
 
 
…………………………………….…   ……………………………………. 
Podpis zákonného zástupce žáka        podpis ubytovaného žáka   
                                                               


