
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍCH ŘEMESEL BRNO-BOSONOHY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD  

DOMOVA MLÁDEŽE  

PRO STUDENTY VOŠ A VŠ 
 

Budova C 

 
 

Střední školy stavebních řemesel Brno–Bosonohy,  
příspěvková organizace, Pražská 38b 

 
 
 

S platností a účinností od 1. 9. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vypracoval: Mgr. Knapil Miloslav 
       ZŘ VMV 
 
 
 

 
Ing. Josef Hypr 

ředitel SŠSŘ B-B příspěvková organizace 

 



STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍCH ŘEMESEL BRNO-BOSONOHY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

2 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD  

DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ A VŠ  

 
1. Poslání domova mládeže pro studenty VOŠ a VŠ (dále jen DM) při domově 

mládeže. 
 
DEFINICE ZAŘÍZENÍ  
Zařízení: Domov mládeže pro studenty VOŠ a VŠ (dále jen DM) při Střední škole 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,  
(dále jen SŠSŘ B-B) 
Pražská 38b, Brno-Bosonohy 642 00,  
tel.:  547120661, 547120641,   
Fax:  547217100 
e-mail:  sekretariat@soubosonohy.cz   
 
Název školy:    Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,             
Adresa školy:   Pražská 38b, Brno-Bosonohy 642 00            
 
IČ:                     00173843           
DIČ                   CZ00173843 
Právní norma:   Příspěvková organizace 
Zřizovatel:    Jihomoravský kraj se sídlem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82 
Výpis z obchodního rejstříku: SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, není zapsána 
Resortní identifikátor práv. osoby:  600013847                          
IZO:              110013808                                 
Ředitel školy:                   Ing. Josef Hypr 
Statutární zástupce školy:  Ing. Aleš Dobis 
Odpovědná osoba:  Mgr. Miloslav Knapil 
DM je součástí SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace (dále jen 
SŠSŘ B-B). DM poskytuje ubytování studentům Vysokých škol a studentům Vyšších 
odborných škol na základě smlouvy o poskytování ubytování a případně i jiným osobám, 
pokud to dovoluje kapacita. 

 
2. Organizace domova mládeže 

 
2.1. Studenty k ubytování přijímá a propouští zástupce ředitele SŠSŘ B-B pro výchovu 

mimo vyučování (dále jen VMV). Student je při nástupu na ubytování povinen předložit 
potvrzení, že je řádným studentem školy a doklad o zaplacení první platby za 
ubytování.  

 
V průběhu školního roku lze ubytování ukončit v případech: 

 nedodržování vnitřního řádu DM, 

 ubytovaný v určené době (do 20. dne v měsíci na příští měsíc) neuhradí poplatek 
za ubytování,  

 ubytovaný přestane být studentem školy nebo má přerušeno studium, 

 ze závažných osobních důvodů na základě žádosti podané do 20. dne 
předcházejícího měsíce. 
 

2.2. Ubytování se poskytuje na jeden školní rok. Při pokračování studia je nutno k novému 
      školnímu roku podat novou přihlášku, a to do 31. 5. stávajícího školního roku.  

Na poskytnutí ubytování není právní nárok.  
 
2.3. Výše měsíční úhrady za ubytování se nemění, i když student nebydlí po všechny dny 

mailto:sekretariat@soubosonohy.cz
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    v kalendářním měsíci.  

 
3. Provoz domova mládeže pro studenty VOŠ a VŠ 
Vstup do prostoru areálu školy je uveden v Ubytovacím řádu DM. Případné návštěvy 
neubytovaných osob je možno přijímat v době od 8.00 do 22.00 hodin, přičemž návštěva 
musí být ukončena nejpozději ve 22.00 hodin. Návštěva je povinna se zapsat na recepci 
domova mládeže do knihy návštěv a při odchodu se odhlásit a opustit areál SŠSŘ B-B 
nejpozději do 22.00 hod. V době od 22.00 do 8.00 hodin je možno návštěvu uskutečnit jen za 
podmínky ubytování se a to pouze je-li volná kapacita. Žádost o ubytování vyřizuje provozář 
budovy C. Všechny návštěvy se na recepci prokazují platným dokladem, tj. občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem. Na vrátnici se vede evidence všech návštěv. 
Právo ubytovaného legitimovat mají, zástupce ředitele pro VMV, provozář na DM - budově 
C, domovníci vykonávající noční službu a v nezbytně nutných případech ostatní pedagog. 
pracovníci školy. Provoz DM se zahajuje současně se zahájením studia příslušné školy a je 
v tomto období nepřetržitý. Domov mládeže pro studenty VOŠ a VŠ je uzavřen pouze o 
vánočních prázdninách a hlavních prázdninách, jak stanoví pedagog. org. informace pro 
příslušný školní rok. V případě potřeby mohou ubytovaní kontaktovat vychovatele na budově 
A + B, kde je nepřetržitý pedagogický dozor od neděle 18:00 do pátku 12:00 hod. s výjimkou 
víkendů, školních prázdnin a svátků. V tuto dobu se v případě potřeby (opravy inventáře, 
nevhodné chování spolubydlících studentů apod.) mohou ubytovaní obrátit na hlavní vrátnici 
školy.  
V případě zjištění jakékoliv závady je nutno tuto nahlásil příslušnému pracovníku, který koná 
službu nebo ji zapsat do knihy závad, která je uložena ve vestibulu DM - budovy C. 
Ubytovaní mohou v případě volných kapacit využívat všechny venkovní sportoviště v areálu 
SŠSŘ B-B s výjimkou posilovny. Tuto lze využívat pouze v případě volné kapacity a za 
přítomnosti příslušného vychovatele.  
 
3.1. 
Na každém podlaží je zřízena kuchyňka vybavena vařičem, mikrovlnnou troubou a varnou 
konvicí. Není vybavena nádobím. Proto musí ubytovaný používat vlastní nádobí.   
V kuchyňce je třeba udržovat pořádek, čistotu, bezpečnostní předpisy a zásady kuchyněk, 
které jsou v každé kuchyňce vyvěšeny. Čistotu a pořádek udržovat v kuchyňce tak, aby 
pracovníci úklidové služby mohli denně provést potřebný úklid. V kuchyňce jsou umístěny 
uzamykatelné chladící 50 ti litrové boxy, vždy pro 5 osob jeden box. Vaření na pokojích je 
zakázáno!!! Pro případ praní, je na DM k dispozici automatická pračka a sušička za 
poplatek, který ubytovaný uhradí pracovníku konajícímu službu. 
Na 1. a 2. poschodí je společenská místnost s televizí. Na 3. poschodí tato místnost slouží 
jako studovna a je bez televize.   

  
4. Hygienická a zdravotní opatření 
Ubytovaní jsou povinni ukládat své osobní věci do skříní a udržovat prostory v pořádku. 
Společenské místnosti a další společné prostory udržovat v takovém stavu, aby pracovníci 
úklidové služby mohli denně vykonávat úklid v souladu se sanitačním řádem. Denní úklid 
zajišťuje dodavatelská firma na základě smluvního vztahu se SŠSŘ B-B. V případě 
úmyslného znečištění nebo znečištění z nedbalosti, je ubytovaný povinen nečistotu odstranit 
a uvést vše do původního stavu. Nesmí nepořádkem a hlukem, obtěžovat spolubydlící. 
V případě potřeby jsou vysavače uloženy na patrech ve společenských místnostech. 
Výměna ložního 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 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. Lůžkoviny musí ubytovaný denně při ranním úklidu ukládát do 
úložných prostorů válend nebo do peřináčů. V případě, že student onemocní, musí ubytovnu 
neprodleně opustit. 
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4.1.  
Neúměrné znečištění či poškození inventáře je povinen ubytovaný uhradit (viz Nařízení vlády 
ČR č. 108/94 Sb. § 27 odst. 1). Při nezjištění viníka hradí vzniklou škodu příslušný kolektiv.  
Zákaz vylepování čehokoliv na nábytek, stěny a dveře.                                               
4.2.  
Od 22:00 hod. do 06:00 hod. je na DM noční klid.  

 
5. Práva a povinnosti studentů ubytovaných na DM při SŠSŘ B-B stanovuje tento 

dokument, Vnitřní řád DM SŠSŘ B-B a doplňuje se podle místních podmínek takto:   
A. Ubytovaný student má právo: 

a) na přidělení a údržbu základního vybavení pokoje, 
b) na přidělení ložního prádla a jeho výměnu dle hygienické normy, 
c) na provozuschopné a kulturní hygienické zařízení, 
d) na odstranění provozních závad, které brání řádnému užívání pokoje, 
e) na vystavení ubytovacího průkazu, jenž je nepřenosný a který jej opravňuje ke vstupu 

do areálu SŠSŘ B-B a DM budovy C, 
f) na používání společných prostor DM budovy C v souladu s jejich určením, 
g) přijímat návštěvy v souladu s tímto Vnitřním řádem nejpozději do 22:00 hodin, 
h) předkládat návrhy a připomínky vedení DM ke všem otázkám a problémům života na 

DM, kde je ubytován, 
i) používat bez poplatku: radiopřijímač, kulmu, fén, holicí strojek v souladu 

s bezpečnostními předpisy a vlastní počítač s příslušenstvím v souladu s Provozním 
řádem bezdrátové sítě.  

 
B. Ubytovaný student má následující povinnosti:  

a) nastěhovat se v souladu s Ubytovacím řádem DM, 
b) nastěhovat se výlučně do určeného pokoje a pouze tento pokoj obývat,  

v případě přestěhování na jiný pokoj je možné jen s vědomím provozáře, 
c) řídit se ustanoveními všech platných a vydaných řádů DM a příkazů, 
d) dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, 
e) počínat si tak, aby neohrožovali své zdraví a život a ani zdraví a životy  

spolubydlících,  
f) poskytnout první pomoc při úrazu,  
g) při odchodu z pokoje uzavřít okna, vodovodní uzávěry, zhasnout světlo, 

vypnout spotřebiče a pokoj uzamknout,  
h) při odchodu z kuchyňky zkontrolovat vypnutí elektrických spotřebičů  

a zastavení vody, 
i) používat osobní přenosné PC v souladu s vnitřními pokyny organizace,  

se kterými byl prokazatelně seznámen (revize připojovací šňůry u PC starších  
1 rok nebo doklad o koupi PC mladší 1 rok, registrace u správce sítě, 
případně další požadavky organizace).                                                                                    

j) v souladu s bodem č. 4 udržovat čistotu a pořádek v pokoji s příslušenstvím, 
jež užívá, zachovávat pořádek ve společných prostorách včetně areálu SŠSŘ 
B-B, šetřit zařízení pokoje, šetřit elektrickou i tepelnou energií a vodou,  

k) platit měsíčně poplatek za ubytování v souladu se smlouvou o poskytnutí 
ubytování,  

l) při vstupu do areálu SŠSŘ B-B a DM budovy C bez vyzvání předkládat 
ubytovací průkaz,  

m) ohlásit bezodkladně zápisem do knihy závad nebo přítomnému pracovníkovi 
zjištěné závady, 

n) nahradit škodu, kterou způsobí úmyslně nebo z nedbalosti,  
o) při ubytování překontrolovat stav pokoje a jeho inventáře, zjištěné závady 

neprodleně po nastěhování do pokoje nahlásit odpovědnému pracovníku DM,  
v případě, že tak nebude učiněno, možné závady budou dány studentovi  
k úhradě,  

p) při vystěhování z DM osobně odevzdat odpovědným pracovníkům zapůjčený 
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inventář v nepoškozeném stavu, předat uklizený pokoj, případně ubytovací 
buňku, vrátit ubytovací průkaz a klíče, 

q) přihlásit u provozáře vlastní, podmíněně povolený elektrospotřebič (televizor, 
PC s příslušenstvím)  
                                                                                                           
C. Ubytovaný student nesmí: 

a) umožnit ubytování osobám, které k ubytování na DM nejsou přihlášeny, 
b) přestěhovat se bez souhlasu provozáře do jiného pokoje, 
c) přijímat návštěvy mimo dobu k návštěvám stanovenou, 
d) poškozovat majetek DM a SŠSŘ B-B, 
e) ubytovat na DM děti, 
f) přemísťovat nebo vynášet nábytek ze studoven a společenských místností, 

přemísťovat inventář v pokoji a bez souhlasu provozáře používat vlastní 
nábytek, 

g) zasahovat do technické instalace jakéhokoliv druhu v budově DM, 
h) vnášet a používat na pokojích (případně ubytovacích buňkách) jakékoliv 

soukromé el. spotřebiče a prodluž. elektrické šňůry, mimo spotřebičů 
povolených v oddílu A písmeno i). 

i) chovat v DM domácí a jiná zvířata, 
j) požívat alkoholické nápoje v takové míře, kdyby v důsledku jejich požití rušil 

klid ostatních studentů nebo omezoval jejich práva, 
k) vnášet do objektu DM alkoholické nápoje v přepravkách, sudech a jiných 

velkoobjemových obalech, 
l) kouřit včetně elektronických cigaret na pokojích, ubytovacích buňkách, 

kuchyňkách a mimo vyhrazené prostory, vnášet, používat a přechovávat 
drogy a jiné omamné prostředky v areálu SŠSŘ B-B a DM, 

m) vnášet do prostoru DM střelné a bodné zbraně včetně střeliva, 
n) parkovat soukromá motorová vozidla bez povolení vedení SŠSŘ B-B v areálu   

a mimo místa k tomu určená, 
o) porušovat pravidla občanského soužití dle platných právních norem, 
p) v prostorách DM provozovat podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost. 

Nedodržování výše uvedených ustanovení je považováno za závažné porušení 
Vnitřního řádu DM a může být důvodem pro okamžité zrušení ubytování. 

6. Ubytovaný je povinen umožnit vstup do pokoje 

 z důvodu kontroly dodržování čistoty a pořádku ve smyslu platných 
hygienických předpisů provozáři, domovníkovi, ZŘ VMV a ostatním členům 
vedení SŠSŘ B-B,   

 z důvodu konání inventur a pravidelných revizí elektrospotřebičů - termín 
konání bude dán studentům na vědomí 7 kalendářních dnů předem, 

 za účelem zajištění mimořádných nezbytných oprav nutných k řádnému 
provozu zaměstnancům údržby, 

 v případě živelné pohromy ohrožující lidské zdraví nebo život, kontroly 
bezpečnosti ubytovaných a inventury majetku SŠSŘ B-B osobám, které 
nesou odpovědnost za provoz budov. 
 

7. Bezpečnostní opatření  
Ubytovaní jsou povinni zachovávat veškerá bezpečnostní opatření, která zajišťují jak 
jejich osobní bezpečnost, tak bezpečnost jejich majetku i majetku DM.  

 
Pokud ubytovaní studenti, jiné ubytované osoby nebo osoby zdržující se oprávněně i 
neoprávněně v prostoru DM poruší ustanovení čl. 5 tohoto řádu a svým jednáním budou rušit 
ostatní ubytované, poškozovat majetek SŠSŘ B-B a jiným závažným způsobem narušovat 
občanské soužití na dané budově a neuposlechnou výzvy domovníka nebo jiného 
kompetentního zaměstnance SŠSŘ B-B, mohou tito zaměstnanci přivolat Městskou policii. 
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Za přiměřenost použitých prostředků k nastolení pořádku v souladu s právním řádem ČR 
odpovídá přivolaná Městská policie. 
 
SŠSŘ B-B neručí za ztráty peněz, mobilních telefonů ani osobních věcí. Ve smyslu 
zákona č. 379/05 Sb., ze dne 19. 8. 2005 se ubytovaným zakazuje kouření ve vnějších i 
vnitřních prostorách celého areálu SŠSŘ B-B, přechovávání a užívání alkoholických a 
jiných toxických a halucinogenních látek. 
 

 

 

 
V Brně 1. září 2019 
Vypracoval: Mgr. Knapil Miloslav 
    ZŘ VMV 

 

 

 

 

 
   
                                                                                          Ing. Josef H y p r                                                                                              
                                                                  ředitel SŠSŘ B-B, příspěvková organizace  


