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Vnitřní řád domova mládeže 
Na výsluní 813, Uherský Brod 688 01 

 
  Vnitřní řád domova mládeže Středního odborného učiliště Uherský Brod – SŠ 
řemesel a chovatelství ( dále jen „SOU Uherský Brod“ ) je vydáván v souladu  s ust.    

§ 30, § 121 a § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 108/2005 Sb., 
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, 
v platném znění.     
Vnitřní řád je závazný pro všechny ubytované na domově mládeže (dále jen „DM“)   
SOU Uherský Brod.  
  
1. ÚČEL DM 
  
1) DM poskytuje žákům SOU Uherský Brod ubytování, výchovně vzdělávací činnost 
navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajišťuje těmto žákům školní 
stravování. 
  
2) DM vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových 
činností.  
 
2. ORGANIZACE DM 
  
1) Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v DM je výchovná skupina (dále 
jen "skupina"). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejvyšší počet žáku ve 
skupině je 30. V odůvodněných případech může vedoucí DM zvýšit nejvyšší počet 
žáků ve skupině až o 3 žáky. 
 
2) Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku. 
 
 
 3. UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ V DM 
  
1) Při umísťování žáka do DM přihlíží ředitel SOU Uherský Brod ( dále jen „ředitel 
školy) : 

-  ke vzdálenosti místa jeho bydliště, 

-  dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, 

-  k sociálním poměrům v rodině žáka (na základě písemné žádosti     
doložené úředním potvrzením příslušných orgánů),  

-  ke zdravotnímu stavu žáka. 

- K umístění psa na odloučeném pracovišti Vazová 
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2) O umístění žáka do DM se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonným 
zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem.  
Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku.  
  
3) Přihlášku do DM podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák na 
sekretariát SOU Uherský Brod do stanoveného termínu, tj. do 31. Května, který 
předchází novému školnímu roku.  
O neumístění žáka vyrozumí ředitel školy písemně jeho zákonného zástupce nebo 
zletilého žáka nejpozději do 30. června, který předchází novému školnímu roku..  
 

4) Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v DM, pokud: 

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, 

b) zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za ubytování 
nebo úplatu za školní stravování po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, 
které mohou dočasně bránit poukázání příspěvku (např. úmrtí rodičů) a nedohodl s 
ředitelem školy jiný termín úhrady, 

c) žák přestal být žákem školy, 

d) žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

e) žák byl vyloučen z DM, 

f) žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která 
ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání. 

g) žák změnil bydliště tak, že tato vzdálenost nezakládá důvod pro ubytování 

h) pokud mu je povoleno studium podle ISP 

i) má za ukončené pololetí šk. roku více než 10 neomluvených hodin 

 

5) Žák ztrácí nárok na ubytování v následujícím školním roce pokud: 

a) dostane na konci školního roku na vysvědčení nedostatečnou,  

b) není z objektivních důvodů klasifikován, 
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4. ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ V DM 
  
1. Výše úplaty za ubytování v DM je stanovena ředitelem školy v souladu 
s příslušnou vyhláškou a s přihlédnutím k vybavení DM a úrovni poskytovaných 
služeb.   
 
Úplata za pokoje pro žáky DM:  
 
1600 Kč/1lůžkový pokoj    1 500 Kč/1 lůžko – dvoulůžkový pokoj  
 
1 300 Kč/1 lůžko – třílůžkový pokoj 900 Kč/1lůžko–čtyřlůžkový a vícelůžkový 
pokoj  
  
2. Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, a to i v případě, že žák není ubytován 
po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák v DM ubytován jen část 
kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem, 
stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. 
Vyúčtování úplaty za ubytování a stravu provede každý měsíc vedoucí školní jídelny. 
 
Úhrada probíhá inkasní formou, a to vždy k 15. dni následujícího měsíce na účet 
školy u ČSOB: účet školy  
 
Číslo účtu: 124 232 268/0300 Variabilní symbol: přidělený kód žáka 
  
3. V případě, že zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neplatí po dobu 2 měsíců 
stravné ve škole a ubytování na DM, má právo ředitel školy ukončit pobyt na DM. 
Platba za ubytování bude účtována v celé výši za každý započatý měsíc. 
  
5. ŘEDITEL ŠKOLY 
  
1. Ředitel školy, jejíž součástí DM je, jmenuje a odvolává vedoucího vychovatele. 
  
2. Ředitel školy vydává vnitřní řád DM, jehož součástí je i režim dne DM; s vnitřním 
řádem DM seznámí žáky při jejich nástupu do DM prostřednictvím vedoucího 
vychovatele. 
  
6. PŘERUŠENÍ PROVOZU DM 
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1. Ředitel školy může podle provozních podmínek přerušit provoz DM ve dnech, kdy 
se nevyučuje a v období školních prázdnin; ve zvlášť odůvodněných případech zajistí 
žákům, kteří nemohou DM opustit, náhradní ubytování a stravování. 
  
2. Pokud je v místě více domovů mládeže, zajistí zřizovatel DM v době přerušení 
jeho provozu po dohodě s řediteli žákům, kteří nemohou DM opustit, ubytování a 
stravování v DM, který k tomu určí. Toto ubytování a stravování lze v období hlavních 
prázdnin zajistit v jednom DM nejdéle na dobu jednoho měsíce. 
3. Částku, o níž se zvýší náklady na ubytování a stravování zajištěné podle odstavce 
1 nebo 2, hradí zřizovatel. 
  
7. POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ A KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ 
  
1. Ubytovaný žák je povinen: 
 
- řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,   
- dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM (provozního řádu kuchyňky, víceúčelového 
multifunkčního hřiště, provozního řádu společenské místnosti, studovny a posilovny),  
- plnit pokyny vychovatele DM, 
- svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu (18-19hod.) 

- šetřit zařízení DM, šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami, 
- udržovat čistotu a pořádek na pokoji, společenské místnosti, posilovně a provádět 
pro kolektiv práce a služby určené vychovatelem, 
- zachovávat pravidla občanského soužití, důsledně dodržovat normy společenského 
chování a jednání, vystupovat slušně ke všem spolužákům a pracovníkům školy. 
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 
nebo žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených školským zákonem, 
- dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví své i spolubydlících, 
- dodržovat hygienické zásady a protipožární předpisy, nepoužívat návykové látky, 
- používat vhodnou domácí obuv a oděvy v prostorách DM ( při vstupu do budovy 
DM se přezouvat. K uložení venkovní a sportovní obuvi používat uzamykatelný 
botník.), 
- bezodkladně hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení DM a na 
inventáři, 
- před odchodem do školy uklidit pokoj (denně – bodování pokojů), v pokojích i ve 
společných prostorech DM a v jeho okolí udržovat pořádek a jednou týdně provádět 
důkladný úklid vlastního pokoje. Vychovatel má právo v přítomnosti žáka 
zkontrolovat pořádek ve skříni, psacím stole a v dalším vybavení, ve kterém má žák 
uloženy osobní věci, 
-při odjezdu z DM na víkend či prázdniny je povinností žáka vypnout a odpojit ze 
zásuvky všechny elektrické spotřebiče na pokoji, 
-ukládat potraviny do ledničky a před odjezdem domů si své potraviny odebrat           
( pokud budou v ledničce uloženy prošlé potraviny, budou zlikvidovány).  
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-podrobit se orientačnímu testování na přítomnost návykových látek v organismu, 
existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení zdraví, 
(testování na přítomnost alkoholu se provede pomocí dechové zkoušky alkohol 
testerem, v případě přítomnosti omamných a psychotropních látek se provede test 
pomocí zkoušky ze slin), při odmítnutí se postupuje jako u pozitivního testu, 
-neprodleně hlásit vychovateli, popřípadě kterémukoliv pracovníkovi DM, ztráty či 
poškození svých osobních věcí. DM neručí za ztrátu peněz a cenných předmětů, 
pokud nebyly svěřeny vychovatelům do úschovy, 
- před odchodem z pokoje vypnout všechny elektrické spotřebiče, uzavřít okno a 
uzamknout dveře. Za ztráty a poškození osobních věcí žáků v případě 
nezabezpečeného pokoje DM neručí a nebude realizováno ani plnění ze strany 
pojišťovny.  
- ihned po ukončení vyučování nebo odborného výcviku jsou žáci povinni se dostavit 
na DM a ohlásit svůj příchod službu konajícímu vychovateli. 
  
2. Pokud žák porušuje vnitřní řád DM, je mu uděleno podle závažnosti provinění 
některé z těchto kázeňských opatření: 
  
a) napomenutí vyslovené vychovatelem, 
b) důtka udělená vedoucím vychovatelem, 
c) podmíněné ukončení ubytování v domově se zkušební lhůtou, 
d) ukončení ubytování v domově. 
  
3. Ubytování v DM ukončuje ředitel školy na návrh vedoucího vychovatele. Při 
podmíněném ukončení ubytování určí ředitel školy zkušební lhůtu až jeden rok.  
Žáka, jemuž bylo ukončeno ubytování, může ředitel školy ponechat v DM po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho 
měsíce ode dne stanoveného pro ukončení ubytování v DM. Náhradní ubytování 
zajišťují žákovi zákonní zástupci, nebo žák, pokud je zletilý. Pokud se žák dopustí v 
době nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského 
přestupku, ukončí mu ředitel školy pobyt v DM okamžitě. 
  
4. Uložená kázeňská opatření podle odstavce 2 písm. b) až d) se písemně oznamují 
zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi, případně organizaci, pro kterou se 
žák připravuje, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, na jejíž náklady se žák 
připravuje, a podle potřeby škole. 
  
 
8. PRACOVNÍCI DM 
  
1. Výchovně vzdělávací a organizační činnost v DM zajišťuje ředitel školy, zástupce 
ředitele školy, vedoucí vychovatel a vychovatelé. 
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2. Hospodářské, administrativní a provozní úkoly DM zajišťují technickohospodářští a 
provozní pracovníci. 
  
3. Ředitel školy určí počty pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků DM; při 
stanovení počtu pracovníků přihlédne ke zvláštnostem provozních podmínek, 
zejména pokud je DM v provozu o sobotách a nedělích, pokud je umístěn ve více 
budovách nebo pokud jsou v DM ubytováni žáci středních škol se směnným 
vyučováním. 
  
9. BEZPEČNOST NA DM 
  
Za bezpečnost na DM a v době organizované mimoškolní výchovy DM odpovídá 
vychovatel, který činnost provádí, organizuje či dozoruje. Dojde-li k úrazu apod., je 
povinen vychovatel bezodkladně vyrozumět svého nadřízeného a ten ředitele školy. 
V co možná nejkratší době sepíše vychovatel, v rámci jehož realizované činnosti či 
dozoru se úraz stal, protokol dle instrukcí bezpečnostního technika SOU. Ubytovaní 
žáci jsou povinni při činnosti dbát bezpečnosti, kázně a pokynů vychovatele. V době 
osobního volna tráveného mimo DM za ubytovaného žáka nenesou vychovatelé 
odpovědnost. V této době jsou ubytovaní žáci povinni dodržovat zásady dobrých 
mravů, nesmí používat návykové látky a jsou povinni dbát své osobní bezpečnosti. V 
době osobního volna tráveného mimo DM u nezletilých žáků přebírají za ně 
odpovědnost zákonní zástupci.  
Z důvodu ochrany majetku SOU Uh. Brod a majetku žáků, škola monitoruje 
kamerovým systémem společné prostory (vchod do budovy, chodby, klubovny a 
venkovní hřiště DM ). 
 
  
10. BUDÍČEK A OSOBNÍ HYGIENA UBYTOVANÝCH 
  
Ubytovaní žáci se budí sami dle svého rozvrhu. Budíček provádí vychovatel na 
požádání. Kontroly osobní hygieny provádí vychovatel průběžně po celý den. Vede 
ubytované k tomu, aby pravidelně dodržovali hlavní zásady osobní hygieny.  
   
11. NÁVŠTĚVA LÉKAŘE 
  
Je-li ubytovaný nemocen, nahlásí tuto skutečnost vychovateli DM a k lékaři se 
dostaví ve stanovenou dobu se žákovskou knížkou. Je-li ubytovaný uznán 
nemocným, oznámí tuto skutečnost vychovateli DM, který ve spolupráci se 
zákonnými zástupci zajistí jeho odjezd domů.  
Pokud se ubytovaný nemůže pro úraz, vysokou teplotu apod. dostavit k lékaři, zajistí 
vychovatel návštěvu lékařské pohotovostní služby na DM. 
V případě, že ubytovaný onemocní doma, jsou zákonní zástupci popř. zletilý žák 
povinni tuto skutečnost bezodkladně nahlásit na DM vychovateli. Odhlášení stravy si 
zajistí žáci sami, popřípadě prostřednictvím svých zákonných zástupců. Pokud by byl 
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ubytovaný převezen do nemocničního ošetření, je vychovatel povinen ihned podat 
zprávu zákonným zástupcům, v případě zletilých žáků rodičům. 
Zákonní zástupci žáka popř. zletilý žák jsou povinni informovat vedoucí DM o změně 
zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu na DM. 
  
 
12. HYGIENICKÁ PRAVIDLA 
  
Ubytovaní jsou povinni dodržovat základní hygienické požadavky (např. umývat si 
ruce, čistit si zuby, česat se, sprchovat se, měnit si oblečení, spodní prádlo a 
ponožky).  
Povinností ubytovaných je denně uklidit pokoj (každý den bude  úklid pokojů 
hodnocen ).  Hodnocení úklidu pokojů bude realizováno pomocí „trestných bodů“, 
které budou ukládány za každý zjištěný nedostatek (např. neustlaná postel, 
rozházené věci, špinavý stul a zem, špinavé nádobí, plný koš a poházené odpadky). 
Každý měsíc budou body sečteny a za sedm bodů bude následně uděleno kázeňské 
opatření. 
 
Nad rámec každodenního hodnocení úklidu pokojů bude každý týden ve čtvrtek 
realizován tzv. generální úklid – žáci pokoj a společný prostor zametou, setřou 
namokro, vynesou a roztřídí odpadky, utřou prach, umyjí záchod a koupelnu - 
(sprchový kout, umyvadlo), poskládají si věci ve skříni a na poličkách (na úklid 
společných prostor v DM se budou střídat dle pokynů vychovatele).  
Jednou za 14 dní se bude měnit ložní prádlo (v případě potřeby i častěji). Žákům je 
zakázáno odkládat věci (např. oblečení, deky, ručníky) na židle, postele nebo  okenní 
parapety.  
Dále jsou žáci povinni udržovat čistotu a pořádek ve všech společných místnostech, 
posilovně a provádět pro kolektiv práce a služby určené vychovatelem.   
Ostatní prostory DM uklidí určený pracovník DM. 
  
13. OMLOUVÁNÍ ABSENCE 
  
V případě, kdy ubytovaný žák nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodů navštívit 
školu nebo pracoviště, nahlásí tuto skutečnost příslušnému vychovateli, který po 
ověření důvodu rozhodne, zda ubytovaný zůstane na DM, podrobí se lékařské 
prohlídce, odjede k rodičům nebo, po dohodě se zákonnými zástupci žáka, půjde do 
školy či odborné praxe. 
Nenahlášené nebo svévolné absence mají za následek neomluvení zameškaných 
hodin a snížení známky z chování.  
Bez souhlasu lékaře nebo vychovatele nemůže ubytovaný žák opustit DM a odjet k 
rodičům.  
  
14. NÁVŠTĚVY NA DM 
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Ubytovaní žáci mají povoleny návštěvy na DM pouze po schválení vychovatele. 
Návštěva může být realizována pouze ve vyhrazených prostorách. Návštěvy jsou 
povoleny maximálně do 20:00 hodin.  
Chlapci s děvčaty se mohou stýkat na DM pouze ve společných prostorách, návštěvy 
na pokojích jsou přísně zakázány. 
 
 
 
15. ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ 
  
Ubytovaní žáci na DM se stravují v jídelně SOU Uherský Brod. Jídla se podávají ve 
stanovenou dobu, ubytovaní jsou povinni dodržovat klid při jídle a hygienicko-
estetická pravidla při stolování. Po ukončení jídla odnesou nádobí na vykázané 
místo. Připomínky ke stravování mohou přednášet prostřednictvím vychovatele. Při 
stravování jsou ubytovaní žáci povinni hospodárně nakládat s potravinami, svévolné 
plýtvání je považováno za porušení vnitřního řádu DM. Nevybraná a řádně 
neodhlášená strava bude ubytovaným žákům předepsána k úhradě. Stravu si mohou 
ubytovaní žáci odhlašovat do 8:00 hodin ráno. Na pozdější odhlášení nebude brán 
zřetel. 
 
16. PŘEZOUVÁNÍ 
  
Ubytovaní jsou povinni se přezouvat na místě k tomu určeném (botárna). 
Vycházkovou obuv nesmí mít uloženu na pokoji, po budově DM se ubytovaní 
pohybují v přezůvkách. Na večeři a do školy je přísně zakázáno se přesouvat 
v přezůvkách. Po budově DM je zakázáno se pohybovat bez vhodné obuvi.  
 
 17. REŽIM DNE DM 
  
06:00 - 07:30 budíček, osobní hygiena, snídaně, nástup na praxi nebo odchod do 
školy 
13:30 - 14:15 osobní hygiena po praxi nebo vyučování 
15:00 - 17:00 osobní volno, vycházky, činnosti kroužků, kulturní akce 
17:00 - 17:30 večeře 
18:00 - 19:00 studijní klid – příprava na vyučování, individuální příprava do školy 
19:00 - 20:30 vycházka 1. ročník 
19:00 - 21:00 vycházka 2. ročník 
19:00 - 21:30 vycházka 3., 4. ročník a nástavbové studium 
V této době také práce ve skupinách, společenské hry, posilovna, televize. 
21:30 -  zamyká se budova DM 
21:30 - 22:00 osobní hygiena, příprava ke spánku 
22:00 večerka 
22:00 - 06:00 noční klid – klid na lůžku, zhasnuté stropní světlo v pokoji 
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18. TĚLESNÉ TRESTY 
  
Používání tělesných trestů není na DM povoleno. 
  
19. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
  
Základní povinnosti ubytovaných z hlediska bezpečnosti vlastní i kolektivu jsou: 
 a) všichni ubytovaní na DM jsou povinni si počínat tak, aby neohrožovali zdraví své, 
ani svých kamarádů a spolužáků, 
b) na DM není dovoleno přechovávat nebo tajit věci, ohrožující zdraví a bezpečnost 
kolektivu a ubytovaných. 
c) při zjištění porušení bezpečnosti nebo při úraze ohrožující zdraví, budou přivolány 
bezpečnostní složky 150 Hasiči, 155 RZS , 158 Policie, 156 Městská policie 
  
20. ODJEZD K RODIČŮM A NÁVRAT NA DM 
  
Po teoretickém nebo praktickém vyučování odjíždí ubytovaní žáci v pátek k rodičům. 
Návrat zpět na DM je v neděli v době od 18:30 do 21:30 hod.(  letní čas ) nebo od 
17.30 do 21.30 hod.( zimní čas ).  V případech, kdy ubytovaný nepřijede ve 
stanovené době na DM, oznámí tuto skutečnost zákonní zástupci nebo zletilý žák do 
doby předpokládaného příjezdu vedoucí DM nebo vychovateli ve službě. 
Pokud žák nedorazí v neděli ve stanovenou dobu na DM, aniž bylo splněno výše 
uvedené oznámení, má se za to, že dorazí až následující den popř. v jiný den dle 
informace zákonného zástupce nebo zletilého žáka. 
 
Jakékoliv výjimky stran odjezdu a návratu na DM mohou být povoleny vychovatelem 
na základě předchozího projednání žádosti zákonného zástupce či zletilého žáka.   
 
Nezletilý žák může mimořádně odjíždět během týdne z DM, avšak pouze se 
souhlasem zákonného zástupce.  Zletilý žák je povinen o odjezdu z DM během týdne 
předem informovat vychovatele. Skutečnost, že žák v průběhu týdne opouští DM 
nahlásí zákonný zástupce nebo zletilý žák v dostatečném předstihu vychovateli.  
 
21. PRÁVA UBYTOVANÝCH 
  
Ubytovaní mohou: 
  
- používat přidělené místnosti s příslušenstvím, 
- využívat veškerá zařízení DM určená pro žáky, 
- podílet se na organizaci výchovné, kulturní, estetické, společenské a sportovní 
činnosti, 
- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na DM, 
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- používat povolené elektrospotřebiče (notebook, vysoušeč vlasů apod.), které musí 
mít platnou revizní zprávu (DM neručí za případné ztráty elektrospotřebičů), 
- používat elektrospotřebiče ve vlastnictví DM (televizi, žehličku, mikrovlnnou troubu, 
lednici),  

- podávat řediteli školy, zástupci ředitele školy a vychovatelům stížnosti na 

porušování zásad vzájemného soužití žáků na DM, na poškozování své osoby ze 
strany žáků, pedagogických i ostatních pracovníků školy. Žák má právo na vyšetření 

stížností, a je-li stížnost oprávněná, na následné opatření vedoucí k nápravě. 
 
Se souhlasem vychovatelů mohou ubytování upravit interiér pokoje vlastní výzdobou 
při splnění následujících podmínek: 
a) seznámení vychovatele s návrhem na úpravu, 
b) nesmí poškozovat a přestavovat inventář pokoje, dveře, okna a zdi pokoje, 
c) ve výzdobě pokojů se nesmí objevovat prvky porušující zákonná nařízení a 
pokoj musí být po ukončení pobytu uveden do původního stavu. 
 
22. RŮZNÉ 
  
1. Kouření (včetně kouření elektronických cigaret), žvýkání tabáku, pití a 
přechovávání alkoholických nápojů a látek škodící zdraví, jakož i přechovávání 
jakékoliv typu střelných, sečných a bodných zbraní a nábojů je na DM přísně 
zakázáno. Rovněž je zakázáno hraní karet a jakýchkoliv hazardních her o peníze. 
Ubytovaným je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky i v době 
osobního volna, vycházek a organizovaných akcí. 
  
2. Ubytovaným je zakázána jakákoliv manipulace s chemikáliemi a výbušninami, 
stejně jako zasahování do instalace na DM, a to jakéhokoliv druhu (elektro, voda, 
plyn). 
  
3. Cenné předměty a větší obnosy peněz si ubytovaní uschovají u vychovatele. 
  
4. Ubytovaní, a to ani zletilí, nesmí v době osobního volna opouštět obec Uherský 
Brod bez souhlasu vychovatele. 
  
5. Přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele je zakázáno. Inventář DM slouží 
pouze pro účely DM, a proto s ním ubytovaní zacházejí co nejšetrněji. Způsobí-li 
ubytovaný jakoukoliv škodu, je povinen ji uhradit. Nezjistí-li se viník, uhradí škodu 
příslušný kolektiv, který danou věc bezprostředně předtím užíval (ceník je u ved. DM 
k nahlédnutí). 
  
6. Ubytovaní se v době osobního volna smí koupat pouze v místech, kde je plavčík 
nebo pedagogický dozor. 
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7. Bruslení je povoleno na zabezpečených místech a za dohledu vychovatele. 
  
8. Elektrické spotřebiče ve vlastnictví DM (vařič, rychlovarná konvice, toustovač atp.) 
je povoleno používat pouze v místnosti k tomu určené (kuchyňka).  
Elektrické přístroje ve vlastnictví ubytovaných se vstupem do elektrické sítě mohou 
ubytovaní používat jen na základě povolení vedoucí DM a s dokladem o platném 
atestu, který si zajistí na vlastní náklady. Ubytovaní přispívají měsíčně na spotřebu 
el. energie dle platné směrnice. 
  
9. Televizní program mohou ubytovaní sledovat se svolením vychovatele do večerky, 
po této době pouze ve výjimečných případech s jeho povolením. Navštěvovat 
společenskou místnost, studovnu či posilovnu lze se svolením vychovatele. 
V místnosti s TV musí ubytovaní dodržovat zásady slušného chování.  
  
11. Ubytovaným je zakázáno zcizovat majetek DM a školy. Ubytovaní mají povinnost 
informovat vychovatele, pokud se o zcizení majetku dozví. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro jakoukoliv vzniklou škodu na DM a ve škole. 
 
12. Ubytovaným je zakázáno pohybovat se po DM, jakož i po škole a jídelně v čepici, 
kšiltovce, kapuci, slunečních brýlích popř „zabaleni“ v dece.   
 
13. V kuchyňce je možné se zdržovat pouze v případech, kdy si ubytovaný 
připravuje, popřípadě konzumuje jídlo. 
 
14. Nelze opouštět DM bez vhodného oblečení či ustrojení (např. v zimě pouze 
v kraťasech a tričku). 
 
16. Přestěhovat se bez souhlasu vychovatele na jiný pokoj a zamykat se v pokojích a 
jiných místnostech DM během dne je přísně zakázáno.  
 
17. Na DM je zakázáno používat otevřený oheň (svíčky, vonné tyčinky apod.).  
 
18. Dále je zakázáno se vyklánět z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty, 
ponechávat věci na venkovních parapetech a sedět na oknech. Lezení po římse se 
považuje za závažné porušení bezpečnosti a je důvodem k okamžitému ukončení 
ubytování.  
 
19.Ubytovaní vlastnící auta smí parkovat před DM jen ve vyhrazené části. 
V prostorách před DM nelze provádět opravy či jiné konstrukční úpravy vozu. Majitel 
auta má přísně zakázáno přepravovat nezletilé ubytované bez souhlasu jejich 
zákonného zástupce. 
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20. Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a rodiče žáků podpisem přihlášky k 
ubytování v DM potvrzují, že se seznámili s úplným zněním tohoto vnitřního řádu 
včetně příloh umístěných na stránkách DM na adrese www.ssuhbrod.cz.        
  
 
Uherský Brod, 1. 6. 2022 
 
  
 
Bc. Lucie Skálová  
       vedoucí DM  
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