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Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Nejedlého 375/3, 638 00 Brno

IČ: 00567566

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Domov  mládeže  (dále  jen  DM)  je  školské  zařízení,  které  zabezpečuje  žákům  ubytování,
kvalifikované výchovné působení,  navazující  na  výchovně vzdělávací  činnost  školy  a  zajišťuje
vhodné  podmínky  pro  studium.  Účelem  domova  je  vést  žáky  k  plnohodnotnému  využívání
volného času.

2. Ustanovení vnitřního řádu DM vycházejí z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a vyšším  odborném  a  jiném  vzdělání  (školský  zákon),  v platném  znění,  z vyhlášky  MŠMT  ČR
č. 108/2005  Sb.,  o  školských  výchovných  a  ubytovacích  zařízeních  a  školských  účelových
zařízeních.

3. Žák se pobytem v DM zavazuje dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže a řídit
se pokyny jeho pracovníků. Vnitřní řád domova mládeže je základní dokument domova mládeže.
Jsou v něm stanoveny práva a povinnosti ubytovaných žáků. 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

1. Práva žáků

a) Být vzděláván a vychováván v kulturně-estetickém prostředí, které vytváří DM jako celek.
b) Na ochranu svých osobních dat.
c) Zúčastnit se činností na DM a podílet se na organizaci akcí.
d) Být chráněn před fyzickým a psychickým násilím.
e) Požádat o pomoc nebo radu vychovatele, pracovníka školy nebo výchovného poradce.
f) Používat zařízení DM určené pro žáka.
g) Účastnit se akcí pořádaných domovem, navštěvovat i mimo dobu osobního volna zájmové útvary
     organizované jinými institucemi (taneční skupiny, sportovní oddíly apod.).

2. Povinnosti žáků

a) Dodržovat  řád  DM,  s nímž  byl  prokazatelně  seznámen  na  počátku  školního  roku  při  nástupu
-písemný doklad s podpisy žáků je součástí dokumentace.

b) Respektovat pokyny vychovatele.
c) Při  úmyslném  poškozování  zařízení  a vybavení  bude  požadována  finanční  úhrada.  V případě

závady je povinností žáka ji okamžitě nahlásit vychovateli.
d) Zodpovědně se připravovat na vyučování buď individuálně, ve skupinách či s vychovateli a uznává 
      potřebu jiných spolubydlících v klidu se učit.
e) Dodržovat základní hygienická pravidla, čistotu a pořádek na pokojích i ve všech prostorách. Před

odchodem do školy si  uklidit  svůj  pokoj a věci uložit  do skříně. Před odjezdem domů obvykle
ve čtvrtek provádí velký úklid a kontrolu potravin v ledničce.

f) Zamykat skříňky s osobními věcmi, dávat větší finanční obnos do vychovatelny.



g) Ohlásit vychovateli každý úraz a onemocnění.
h) Ohlásit vychovateli příchod návštěv na DM.
ch)Při mimořádné situaci (divadelní představení, ples apod.) připravit na základě sdělení vychovatele

svůj pokoj pro ubytování žákům školy – své osobní věci si zamkne do svých skříní.
i) Zdržovat  se  hrubých,  nevhodných  projevů,  nepoužívá  vulgární  výrazy.  Musí  se  chovat  tak,

aby nedošlo k ohrožení lidské důstojnosti a nedopustil se šikany.
j) Před odchodem z DM vyplnit a odevzdat vychovateli vycházkovou kartu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

1. Práva zákonných zástupců nezletilých žáků

a)   Zákonný zástupce žáka má právo na informace o chování žáka, jeho aktivitách na DM a o průběhu
       jeho výchovy.
b)   Má právo na informace o udělených výchovných opatřeních.
c)  Po dohodě s vychovatelem a v souladu s vnitřním řádem může upravit podmínky pobytu svého

dítěte na DM (odjezdy domů v průběhu týdne, omezení vycházek např. z důvodu  neprospěchu
ve škole,  poskytnutí  mimořádných vycházek pro individuální  zájmovou činnost  – pro zájmové
aktivity, které neorganizuje DM, vyžadujeme souhlas rodičů nebo zákonných zástupců).

2.  Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

a)  Informovat vychovatele o zdravotních obtížích žáka, o změně zdravotní  způsobilosti, popř. dalších
     důležitých skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh výchovy.
b)  Na vyzvání se dostavit k projednávání závažných otázek týkajících se výchovy žáka.
c)  Oznamovat nepřítomnost žáka na DM – telefonicky nebo mailem.
d)  Nahlašovat všechny změny údajů uvedených v přihlášce (změna adresy, telefonní čísla, e-mailové
     adresy atd.).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. Práva pedagogických pracovníků

a) Pedagogičtí  pracovníci  mají  při  výkonu své pedagogické činnosti  právo na zajištění  podmínek
potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti,  zejména na ochranu před fyzickým násilím
nebo psychickým nátlakem ze strany, žáků, studentů nebo zákonných zástupců žáků a dalších
osob,  které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem domova mládeže. 

b)    Právo na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti. 
c)   Právo na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé pedagogické činnosti,

pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání. 
d)    Právo na objektivní hodnocení své práce. 

2. Povinnosti pedagogických pracovníků

a) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání. 
b) Chránit a respektovat práva žáka a studenta.
c) Chránit  bezpečí  a  zdraví  žáků  a  studentů  a  předcházet  všem  formám  rizikového  chování

ve školském zařízení. 
d) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školském prostředí



       a podporovat jeho rozvoj. 
e) Zachovávat mlčenlivost a chránit  před zneužitím osobní údaje,  informace o zdravotním stavu

žáků  a  studentů  a  výsledky  poradenské  pomoci  školského poradenského  zařízení  a  školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku. 

f) Poskytovat  žáku,  studentovi  nebo  zákonnému  zástupci  nezletilého  žáka  informace  spojené
s výchovou a vzděláváním.

V. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

1. Žáci  stejně jako pracovníci  DM jsou  povinni  chovat  se  vzájemně ohleduplně s respektováním
důstojnosti a práv jiných osob a plně dodržovat tento vnitřní řád. 

2. Zákonní  zástupci  nezletilých  žáků  a  pedagogičtí  pracovníci  se  vzájemně  informují  o  všech
skutečnostech, které mohou ovlivnit jejich pobyt v DM.

3. Komunikace probíhá prostřednictvím osobní návštěvy, telefonicky, písemnou formou emailem,
poštou. 

4. Omluvy  z  důvodu  nemoci  žáka,  pozdní  příjezdy  probíhají  buď  písemnou   nebo  telefonickou
formou.

5. Vychovatelé informují vždy zákonného zástupce nezletilého žáka, pokud chování žáka (pozitivní 
nebo  negativní)  se  mu  jeví  jako  neobvyklé.  O  projednání  se  žákem,  zákonným  zástupcem
nezletilého žáka učiní zápis do pedagogické dokumentace (osobní spis žáka, denní záznam nebo
deník výchovné skupiny). 

6. Žák,  který hrubým způsobem nebo opakovaně narušuje průběh poskytování školských služeb,
soužití v DM, bude navržen na podmíněné vyloučení, případně na vyloučení. 

7. Žáci a jejich zákonní zástupci se mohou obracet se svými připomínkami na všechny pedagogické
pracovníky, dle závažnosti v posloupnosti od vychovatele, vedoucího vychovatele, výchovného
poradce, zástupce ředitele až k řediteli školy. 

8. Ke  vzájemnému  informování  využívají  zákonní  zástupci  nezletilých  žáků  a  žáci  také  webové
stránky  a nástěnky v prostorách DM.

VI. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, MAJETKU A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Žákům není dovoleno

a)   Požívat  alkoholické  nápoje  ani  jiné  návykové  látky,  přechovávat  alkoholické  nápoje  ani  jiné
návykové látky v prostorách DM.

b)   Kouřit  v  budovách,  v  areálu  DM,  jakož  i  na  všech  akcích,  pořádaných  domovem  mládeže  a
 internátu. Opatření se týká i elektronických cigaret. 

c) Používat vlastní nepovolené elektrospotřebiče se zapojením na síť. 
d) Spotřebiče neodpovídající normě není možné používat ani přechovávat v DM. 
e) Zasahovat do elektroinstalace všeho druhu. 
f) Přechovávat v DM zbraně, náboje, výbušniny, toxické a návykové látky a žíraviny. Zapalovat v DM

svíčky a jiné produkty,  které by mohly způsobit požár.  Taktéž není povoleno používat větších
nožů a jiných ostrých předmětů. 

g) Svévolně přemísťovat inventář DM a bez souhlasu vychovatele umísťovat vlastní výzdobu pokoje.
h) Žákům je zakázáno manipulovat s elektronickými spotřebiči a zařízením.
ch) Je zakázáno se zamykat na pokojích, vstupovat do cizích pokojů bez vědomí v něm ubytovaných 

žáků, vzájemně se navštěvovat v době nočního klidu a jakkoliv narušovat noční klid.
i) Přechovávat v DM zvířata.



j) Polepovat stěny, dveře a nábytek DM plakáty, fotografiemi a samolepkami nebo jakýmkoliv jiným
způsobem je poškozovat. 

k) Stoupat na parapety a otvírat vrchní ventilaci oken.
l) Vzdálit se z DM mimo dobu vycházek bez vědomí vychovatele.
m) Zneužívat  informačních  technologií  ke  znevažování  důstojnosti  žáků  a  dospělých,  pořizovat

zvukové a obrazové záznamy k pronásledování a ponižování – kyber šikana.
n) Používat v prostorách DM koloběžky, kolečkové brusle, skateboard a hrát míčové hry.

2. Žákům je dovoleno

a)   Používat  spotřebiče  (bod  a)  a  b)  podléhají  schvalovacímu  režimu  DM  dle  platných  právních
předpisů.  Schválené  spotřebiče  zapíše  vychovatel  po  schválení  osobou  proškolenou  v  §  4
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění posledních změn, do
karty  žáka.  Schválené  elektrospotřebiče  a  přípojná  zařízení  budou  označeny  nepřenosným
štítkem.

b) Používat elektrospotřebiče s výkonem do 1000 W se zapojením do sítě: 
- holicí strojky, depilátory 
- elektronické hodiny a budíky
- rádia, CD a DVD přehrávače, reproduktor, audio-video-technika 
- nabíječky baterií, prodlužovací šňůry s možností násobné zásuvky 
- PC, notebook, monitor, tiskárna 

c) Povolené elektrospotřebiče s výkonem nad 1000 W se zapojením do sítě: 
- vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky na vlasy 

3. Ochrana osobních údajů

S osobními  údaji  žáků DM je zacházeno v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 (dále jen
„GDPR“), které stanoví zásady a pravidla ochrany fyzických osob a jejich práva v souvislosti
se zpracováním jejich osobních údajů a  v  souladu s  ustanoveními  Školního řádu Taneční
konzervatoře Brno, příspěvkové organizace. 

VII. ZAJIŠTĚNÍ  HYGIENY A OCHRANY ZDRAVÍ 

1. Hygiena a ochrana zdraví

1. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, čistotu a pořádek na pokojích.
2. Pravidelně si vyměňuje ložní prádlo (1x za 14 dní). Pokud používá z různých důvodů ložní prádlo

z domova, tak je povinen ho rovněž za 14 dní odvézt domů na vyprání.
3. Ke konzumaci jídla je určena kuchyňka na DM. V kuchyňce si mohou žáci připravovat a ohřívat

jídlo. Umývají si a uklízí po sobě použité nádobí.
4. Jídlo,  které  podléhá  zkáze,  si  žáci  ukládají  podepsané  do  lednice  ve  vychovatelně.  Trvanlivé

potraviny si mohou ukládat ve skříňkách na pokoji.
5. Nádobí vrací umyté do kuchyňky.
6. Žák přijíždí na DM zdráv, v případě jakéhokoliv onemocnění žák odjíždí domů. V době nemoci

nemůže zůstat na DM z důvodu ochrany zdraví ostatních žáků.



VIII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ,
OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

1.  Žák nesmí tolerovat vůči své osobě i vůči jiným osobám jakoukoliv formu útisku,  diskriminace
a násilí. Každý svědek takovéhoto jednání je povinen ohlásit je neprodleně vychovateli.

2.  DM respektuje identitu a individualitu každého ubytovaného žáka i  pracovníka v DM, odmítá
násilí a zneužití moci v jakékoliv podobě.

3.  Žáci vystupují slušně vůči sobě a všem zaměstnancům DM. Dodržují normy mezilidských vztahů
založené na demokratických principech. Chovají se slušně.

4.  Případné konflikty mezi sebou řeší žáci projednáním s vychovateli, výchovným poradcem.

IX. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM DM

1. Režim dne

6.30 – 7.00 Budíček, osobní hygiena, dohled nad ranním vstáváním žáků
7.00 – 7.20 Snídaně
7.20 – 7.50 Úklid pokojů, příprava do školy,  odchod na vyučování (během výuky žák

sám nesmí na DM, pouze s vědomím učitele)
11.30 – 14.00 Oběd
Po vyučování Příchod na DM (žáci oznamují svůj příchod vychovatelce)
Od 15.00 Osobní volno (čas určen k individuálním aktivitám), skupinové i individuální

zájmové činnosti dle rozpisu
Dle potřeby Služby pro kolektiv (třídění odpadu, vynášení atp.)
17.30 – 18.30 Výdej večeře
19.00 – 20.00 Vlastní příprava na výuku, s vychovatelkou, se spolužáky
19.00 – 21.00 Zájmová a individuální činnost, hra na klavír, cvičení v klubovně, posilování
21.00 – 22.00 Osobní hygiena, příprava na večerku
21.30 – 6.30 Vypnutá WIFI na DM
22.00  - 6.00 Večerka – dodržování nočního klidu

 2. Příjezdy a odjezdy

Příjezd: NEDĚLE – od 17.00 – 21.00 hod., po domluvě může být i později

Odjezd: PÁTEK – do 17.00 hod.

X. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

1.  Pochvaly

Pochvaly  mohou být  uděleny  za  vzorné  chování  a  plnění  povinností  ubytovaného žáka,  za  práci
ve prospěch kolektivu, za prezentaci školy.



a) Pochvala vychovatele
b) Pochvala vedoucího vychovatele
c) Pochvala ředitele školy

Udělení  pochvaly nebo jiné ocenění je  oznámeno ústně nebo písemně žákovi  a  jeho zákonnému
zástupci.

2. Kázeňská opatření

V případě porušení řádu DM mohou být podle závažnosti provinění provedena následující opatření:
- ústní pohovor s žákem
- písemné napomenutí (předáno/zasláno zákonnému zástupci)
- podmíněné vyloučení žáka z DM se zkušební lhůtou
- vyloučení žáka z DM

Závažná zavinění:
- cílené a opakované ubližující agresivní útoky (psychické i fyzické), šikana, včetně kyber šikany,
-  mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují, 
- zvláště hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok, 
- konzumace,  přechovávání,  manipulace,  propagace či  distribuce návykových látek v  areálu

domova mládeže či na akcích pořádaných domovem mládeže, 
- krádež, podvod, 
- porušení zákazu nosit do domova mládeže zbraně, předměty a látky, které mohou ohrozit

zdraví a život nebo poškodit majetek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Znalost vnitřního řádu DM je povinností každého žáka a každý žák je povinen se jím řídit. Neznalost
řádu DM žáka před následky z jeho nedodržování neomlouvá. Vnitřní řád je závazný pro všechny
ubytované žáky i jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád  nabývá účinnosti od 1. 9. 2019 a zároveň ruší platnost předchozího vnitřního
řádu DM.

V Brně dne 29. 8. 2019

Schválil: ……………………………………….
      Mgr. Zdeněk Kárný
             ředitel školy

Vypracovala:  ……………………………………….
   Mgr. Hana Knappeová

             vedoucí vychovatelka DM




