VNITŘNÍ ŘÁD
DOMOVA MLÁDEŽE

Odborné učiliště a Praktická škola Brno,
příspěvková organizace,
se sídlem: Lomená 530/44, 617 00 Brno
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§1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Domov mládeže Lomená 44, Brno (dále jen DM) je školským zařízením Odborného
učiliště a Praktické školy Brno, příspěvková organizace, Lomená 44. Poskytuje
ubytování a stravování žákům s mentálním a smyslovým postižením /OU a PrŠ/žákům
SOU a SŠ, VOŠ i VŠ v městě Brně. Poskytuje také prostor žákům a studentům pro
studium a vyžití v jejich volném čase podle jejich osobních zájmů a schopností.
2. DM řídí z pověření ředitele OU a PrŠ zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování
(dále jen ZŘ pro VMV), který odpovídá za výchovnou práci v DM a jeho provoz
v plném rozsahu řediteli OU a PrŠ.
3. Provoz DM se řídí vnitřním řádem, který podle platných směrnic a zásad zpracovává
ZŘ pro VMV. Materiální zabezpečení a provoz DM zajišťuje ekonomicko-technický
úsek OU a PrŠ prostřednictvím ZŘ pro VMV.
4. Výchovnou a organizační práci se studenty v DM zajišťují vychovatelé pod vedením
ZŘ pro VMV. Povinnosti, práva a odpovědnost výchovných pracovníků DM
stanovuje pracovní řád.
5. Přihlášku k ubytování a smlouvu o ubytování. podávají rodiče (zákonní zástupci – dále
jen z.z.) nezletilých žáků, případně studenti sami, pokud už dosáhli zletilosti.
6. Ubytování a stravování se poskytuje v období školního vyučování a neposkytuje se
v době školních prázdnin ani o víkendech během školního roku. Výjimečně
v odůvodněných případech a pouze po schválení ZŘ pro VMV je možné poskytnout
ubytování (bez stravy) o víkendech během školního roku.
7. Nestačí-li kapacita DM pro všechny uchazeče o ubytování, pak mají přednost:
a) studenti tělesně postižení
b) studenti bez rodinného zázemí
c) studenti se vzdálenějším trvalým bydlištěm
8. Během školního roku může být ubytování studentům na DM ukončeno z těchto
důvodů:
a) na vlastní žádost (u nezletilých na žádost rodičů nebo z.z.)
b) neuhradí-li ubytovaní (nebo jejich z.z.) podle smlouvy poplatek za ubytování a
stravování za dobu 2 měsíce
c) porušují-li ubytovaní soustavně ustanovení vnitřního řádu nebo svým chováním
vážně narušují kolektivní život v DM
d) byla-li stanovena jejich ochranná výchova nebo když byli odsouzeni
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
e) po ukončení studia
9. Ukončení ubytování na DM z důvodů, uvedených v odst. 8, písm. b), c), d) projedná
ZŘ pro VMV se studenty, případně rodiči (z.z.) u nezletilých.
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§2
STRAVOVÁNÍ
1. Studenti, ubytovaní v DM, mohou odebírat celodenní stravu (snídaně, přesnídávka,
oběd, večeře).
2. Neohlásí-li student 24 hodin předem svou nepřítomnost na DM a když nevrátí
vyzvednuté stravovací lístky, je povinen objednanou stravu uhradit.
3. Případné onemocnění je nutné ohlásit osobně, telefonicky nebo písemně a vrátit
stravenky. Stravu je v tomto případě možné odhlásit od druhého následujícího dne.
Pokud ubytovaný své onemocnění neohlásí , musí uhradit poplatek za stravování i
v době své nemoci.

§3
UBYTOVÁNÍ
1. Studenti jsou ubytováni ve standardně vybavených dvoulůžkových pokojích.
2. Rozmístění nábytku v pokojích je standardní a nesmí být měněno. Stěhovat nábytek a
jiné vybavení v objektu DM i přemisťovat ubytované studenty, je dovoleno pouze se
souhlasem ZŘ pro VMV.
3. Ubytovaní jsou povinni zamezit jakémukoliv poškozování veškerého majetku v DM.
Přebírají zařízení svého pokoje i společných prostor do vlastní péče, a to společně
písemně s příslušným vychovatelem, který má hmotnou odpovědnost za vybavení
celého poschodí, které je výchovné skupině dáno do užívání. Vychovatel odpovídá za
veškerý jemu svěřený majetek.
4. V případě poškození inventáře hradí viník škodu dle míry zavinění. Finanční úhrady
škod jsou odevzdány do pokladny OU a PrŠ proti potvrzení o zaplacení. V případě
potíží s úhradou škody, řeší daný problém na základě protokolu o vzniklé škodě
komise, ustanovená ZŘ pro VMV.
5. Ubytovaní jsou povinni udržovat své pokoje i ostatní místnosti a prostory DM
v čistotě a pořádku. Pokud jim v tom nebrání jejich tělesné postižení, své pokoje si
uklízejí sami. Společné prostory udržují uklizečky OU a PrŠ, uklízejí i pokoje
studentů, kterým jejich tělesné postižení neumožňuje, aby si pokoje udržovali
vlastními silami.
6. Ubytovaní jsou povinni se v DM přezouvat. Ve vyhrazených prostorech se mohou
pohybovat jen v domácí obuvi.
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7. Jsou-li lůžkoviny zastlány v k tomu určeném úložném prostoru, je možné v čistém
domácím oděvu použít lůžko k odpočinku i přes den.
8. Ubytovaní jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat své veškeré
vybavení v čistotě a pořádku. Lůžkoviny si vyměňují 1x za tři týdny.
9. Výzdoba pokojů je možná jen po dohodě se skupinovým vychovatelem.
10. Na každém poschodí musí být vyvěšen jmenný seznam ubytovaných podle rozmístění
do pokojů.
11. Pokud nejsou ubytovaní ve svém pokoji, musí být jejich skříně i pokoj uzamčen.
V nepřítomnosti skupiny se uzamkne celé poschodí.
12. Klíče od pokojů jsou umístěny na vrátnici DM, kde si je ubytovaní při příchodu do
DM vyzvednou. Při odchodu z DM zkontrolují uzavření oken, zhasnou světla,
zamknou pokoj a odevzdají klíče na vrátnici. Za ztrátu klíče od pokoje se štítkem
uhradí ubytovaný v pokladně OU a PrŠ 100,- Kč v hotovosti proti potvrzení o
zaplacení.
13. Okna je povoleno otvírat pouze za přítomnosti ubytovaných v DM do polohy
„ventilace“. Při odchodu z DM se okna uzavřou, aby se zamezilo tepelným ztrátám.

§4
NÁVŠŤEVY V DM
1. Do DM mají přístup jen ubytovaní studenti a zaměstnanci OU a PrŠ.
2. Krátké návštěvy spolužáků, známých a přátel ubytovaných jsou povoleny jen
v naléhavých případech ve vyhrazeném prostoru nad vrátnicí DM (hala-hovorna) do
20.00 hod.
3. Ubytovaní se mohou navštěvovat ve svých pokojích i na poschodích jiné výchovné
skupiny se svolením příslušných skupinových vychovatelů, ale ve 20.00 hodin jsou
všichni ubytovaní povinni být na svém poschodí. Vzájemné návštěvy jsou po 20.00
hodině zakázány.
4. Ostatní osoby mají do prostor DM a jeho součástí (tělocvična, posilovna, hřiště)
přístup jen se svolením ZŘ pro VMV.
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§5
VÝCHOVNÁ PÉČE V DM
1. Výchovná péče v DM je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti ubytovaných a
snaží se pokrýt podle možností co nejširší spektrum jejich zájmů.
2. Výchovná práce v DM vychází z ročního plánu, který zpracovává ZŘ pro VMV a od
kterého se odvíjí veškerá činnost výchovných pracovníků DM. Vychovatelé
vypracovávají měsíční výchovné plány.
3. Ubytovaní jsou rozděleni do výchovných skupin podle ročníků, studijního zaměření
nebo postižení. Počet ubytovaných ve skupině se řídí příslušným předpisem.
4. Výchovná práce v každé VS je organizována a řízena skupinovým vychovatelem,
který za ni v plném rozsahu zodpovídá ZŘ pro VMV.
5. Ubytovaní se mají možnost prostřednictvím svých zástupců podílet na řešení všech
otázek, týkajících se ubytování, stravování, studia i zájmové činnosti.

§6
REŽIM DNE

5,30 - 7,00

budíček

6,00 - 7,00

osobní hygiena, úklid pokojů

6,00 - 7,30

snídaně, odchod do výuky do škol v Brně

11,45-15,00

oběd

16,00-20,00

samostudium, odpočinek, sportovní a jiná zájmová činnost
( časový rozpis dle režimu dne jednotlivých VS)

17,00 - 18,00

večeře

18,00 - 20,00

osobní volno,vycházky / žáci a studenti SŠ/ /

22,00

večerka / žáci a studenti SŠ,konzervatoř /

20,00 – 24,00

osobní volno, vycházky, hygiena / studenti VOŠ a VŠ /

Studenti OU a PrŠ mají večerku v 21.00, dospělým studentům OU a PrŠ jsou po dohodě
s vychovateli umožněny vycházky každý den do 19.30 hod.
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§7
ROZVRH TÝDNE

neděle:

příjezd ubytovaných do DM do 23.00 hodin, studenti OU a PrŠ
do 20.00hod. Výjimky povoluje v odůvodněných případech ZŘ
proVMV.

každý den:

a) samostudium
b) sportovní činnost podle plánu zájmových kroužků (posilovna, malá
kopaná, nohejbal, volejbal, košíková, florbal aj.)
c) sledování televizních zpravodajských relací
d) využívání bezdrátové počítačové sítě

další možnosti činnosti ve dnech týdne:
pondělí:

- plavání
- kroužek malování a kreslení
- kroužek akvaristický

úterý:

- keramický kroužek

volné vycházky každý den

1. ročník – do 20.00 hodin
2. ročník – do 20.30 hodin
3. ročník – do 20.45 hodin / nezletilí studenti /
dospělí studenti do 24.00

středa:

- herna autodráha

čtvrtek:

- 18.00 – 19.00 hod. půjčovní den v knihovně
- úklidový den
- akvaristický kroužek

pátek:

odjezd ubytovaných na víkend k rodičům

nepravidelná činnost během roku:

- návštěvy filmových představení
- koncerty hudebních skupin
- návštěvy sportovních utkání
- bruslení
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§8
POVINNOSTI UBYTOVANÝCH
1. Ubytovaní jsou povinni řídit se Vnitřním řádem DM, režimem dne a rozvrhem týdne
své výchovné skupiny.
2. Jsou také povinni dodržovat hygienické, zdravotní, bezpečnostní a protipožární
předpisy, se kterými jsou v potřebném rozsahu na počátku školního roku seznámeni.
3. Ubytovaní jsou povinni v DM dodržovat všechna pravidla společenského chování vůči
pracovníkům OU a PrŠ a jiným dospělým osobám, se kterými přijdou do styku, ale i
vůči svým spolubydlícím. Svým chováním nesmějí nijak obtěžovat své okolí.
§9
V DM JE ZAKÁZÁNO
1. Přechovávání a konzumace
- tabákových výrobků
- veškerých drog
- jiných návykových a těkavých látek
- toxických látek, poškozujících zdraví
- léků, které nebyly předepsány ošetř. lékařem, a to ve všech případech
v celém areálu DM
2. Přechovávání a pití alkoholických nápojů .
3. Přechovávání a používání bodných, sečných a střelných zbraní, nábojů a výbušnin
jakéhokoliv druhu nebo surovin k jejich výrobě.
4. Používat mladších nebo méně průbojných spolubydlících k osobním posluhám a
dopouštět se zastrašování, vydírání a jiného nátlaku na ostatní ubytované.
5. Hraní jakýchkoliv hazardních her o peníze.
6. Zasahování do rozvaděčů elektrického vedení a manipulování se zařízením, sloužícím
k požární ochraně (hydranty, hasící přístroje).
7. Provádění jakýchkoliv úprav na elektrickém vedení a manipulování s přístroji, které
jsou majetkem DM (televizor) bez svolení vychovatele.
8. Používání vlastních elektronických přístrojů a elektrických spotřebičů v DM musí být
ubytovaným povoleno výhradně ZŘ pro VMV.
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9. Použití telefonu DM je možné jen ve výjimečných případech na velmi nutný dohovor
s rodiči – povoluje ZŘ pro VMV.
10. Nošení, používání a přechovávání cenných předmětů (šperky a jiné drahé předměty
osobní potřeby,větší finanční částky nad 100,-Kč) jen na vlastní riziko majitele.
11. Chování zvířat, ptáků a jiných živočichů v prostorách DM.
12. Skladování potravin, které podléhají zkáze, špinavého prádla delší dobu nebo
nepotřebných věcí ve skříňkách.
13. Skladování potravin, sklenic a jiných věcí na římsách oken.
14. Vyhazování odpadků a jiných věcí z oken.
15. Sedět v otevřených oknech a pokřikovat z nich.
16. Obtěžovat hlučným chováním své spolubydlící.
17. Zamykat se na pokojích zevnitř.
18. V době nemoci zůstávat v DM – ubytovaný je povinen opustit DM nejpozději druhý
den po návštěvě lékaře.
19. Opustit DM nebo odjet domů uprostřed týdne bez vědomí skupinového vychovatele.
20. Nezletilí nesmějí navštěvovat přírodní vodní nádrže (přehrada a menší volné vodní
plochy) bez dozoru vychovatele.

§ 10
KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ

1. Tresty:

- písemná důtka vychovatele
- individuální postihy podle míry účinnosti
(zákaz vycházek, zákaz oblíbené činnosti apod.)
- písemná důtka ZŘ pro VMV
- podmíněné ukončení ubytování v DM
- ukončení ubytování v DM

2. Odměny:

Za vynikající (sportovní aj.) výkony nebo za vzorné chování a pomoc
v DM je možné ubytovaným udělit věcnou odměnu.
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Brno, 1. září 2016

Vnitřní řád Domova mládeže byl projednán a schválen školskou radou dne 30.8.2016

……………………………..
Mgr. Igor Gorgoň
zástupce ředitele pro VMV
OU a PrŠ Brno, Lomená 44

……………………………………
Ing. Ladislav Hochman
ředitel OU a PrŠ Brno,
Lomená 44

