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Jméno žáka_____________________________________ 

ŠKOLNÍ ROK 20___/ 20___ 
 

ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY proti Vnitřnímu řádu Domova mládeže a Školní jídelny Obchodní 2055, 

Uherský Brod 

 PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH PROSTORÁCH DOMOVA MLÁDEŽE – ZÁKON Č. 

379/2005 §8, odst. 1, písm. B) – zákaz kouření ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a 

školských zařízení. Zákaz zahrnuje i elektronické cigarety. 

 PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření ve vnitřních i vnějších prostorách domova mládeže – porušením zákazu 

vystavujete celou budovu a ubytované ohrožení vzniku požáru, ztráty na životech a sebe finančním 

sankcím vyplývajícím ze škodné události. 

 ZÁKAZ uzamykat se a nechávat klíče v zámku – klíč je nutné vytáhnout ze zámku z důvodu bezpečnosti, 

případné evakuace a možnosti kontroly vychovatele. 

 ZÁKAZ sedat na parapety oken, vyklánět se, pokřikovat a cokoli z oken vyhazovat – nebezpečí pádu, 

zranění a úmrtí! 

 ZÁKAZ návštěv osob opačného pohlaví v pokojích. 

 ZÁKAZ užívání a přechovávání alkoholu, omamných, psychotropních a zdraví škodlivých látek. 

 ZÁKAZ přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně. 

 ZÁKAZ přechovávat a manipulovat s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné pyrotechniky, 

manipulace s otevřeným ohněm – svíčky, zapalovače, vonné tyčinky, vodní dýmky. 

 ZÁKAZ jakékoliv projevu šikanování mezi žáky (omezování osobní svobody, násilí, ponižování atd.) 

 Hrubé chování a útok proti spolubydlícím nebo pracovníkům DM, ohrožování nebo napadení 

spolubydlícího nebo pracovníka DM je posuzováno jako hrubé porušení vnitřního řádu a porušení 

zásad spolužití. 
 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se závažnými přestupky proti Vnitřnímu řádu Domova mládeže a Školní 

jídelny Obchodní 2055, Uherský Brod a beru na vědomí, že porušení těchto vnitřních předpisů může být 

důvodem k okamžitému ukončení ubytování žáka v DM a ŠJ. 
 

Při podpisu přihlášky jsem se seznámil/a s plným zněním Vnitřního řádu DM a ŠJ Obchodní 2055, Uherský 

Brod. 

 

V Uherském Brodě dne………………………… Podpis zákonného zástupce…………………………………………………… 

 Podpis žáka……………………………………………………………………………. 


