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Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 
 
 

Vnitřní řád DM (č. 376/2022-VI.) – dodatek č. 1 
 
ÚSEK VMV 
 

S účinností od 1. 9. 2022 se upravuje: 
 

článek 22 – Zakázané činnosti ubytovaného žáka/studenta  
 

Článek 22 
Zakázané činnosti ubytovaného žáka/studenta 

 
Ubytovaný žák/student má zakázáno: 

1.    Narušovat vzájemné soužití tím, že jiného urazí, poníží, chová se hrubě a vyhrožuje 

násilím, šikanuje, fyzicky napadá a ubližuje jinému na zdraví. Úmyslně nepravdivě 

jiného obviňuje, rozšiřuje pomluvy a činí schválnosti, a to jak fyzicky tak 

prostřednictvím digitálních technologií. 

2.    Pořizování obrazových a zvukových záznamů za účelem nahrávání pedagogických 

pracovníků a zaměstnanců DM je zakázáno. V případě zjištění takového případu bude 

žák/student vyloučen z DM. 

3.    Kouřit v DM a celém areálu školy - týká se i vodních dýmek, tabákových i 

elektronických cigaret. Vnášet, prodávat, podávat nebo zde užívat návykové látky 

(tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychotropními účinky), 

nebo látky, které napodobují tvar, vzhled návykových látek nebo evokují jejich chuť 

(např. elektronické cigarety, šňupací a žvýkací tabák, nealko piva, CBD, lyfty, koky atd.). 

Nosit nebo používat věci nebezpečné životu nebo zdraví a rozptylující pozornost 

4.    Přinášet, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje, drogy a toxické látky, 

přechovávat prázdné obaly od alkoholu na pokojích, přicházet do DM pod vlivem 

alkoholu a omamných látek. Přinášet, přechovávat, používat a požívat věci, látky a 

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost (např. nebezpečné chemikálie, výbušniny 

apod.) Nosit a držet jakékoliv zbraně i imitace zbraní (např. střelné zbraně, bodné a 

řezné zbraně, obušky, hvězdice, boxery, tyče, struny atd.) 

5.    Přinášet a používat jakékoliv barvy ve spreji. 

6. Přicházet do DM v průběhu vyučování a odborného výcviku i v době přestávek bez 

vědomí dopoledního vychovatele. 



7.    Vstupovat do DM v pracovním oděvu (montérkách) a pracovní obuvi. 

8. Úmyslně způsobovat škodu na cizím majetku krádeží, ničením, poškozováním či 

podvodem. Manipulovat a měnit zařízení pokoje, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu 

bez souhlasu vychovatele. 

9. Opustit DM bez vědomí vychovatele, při mimořádném odjezdu či vycházce po večeři 

bez zápisu do knihy vycházek. 

10. Opustit bez vědomí vychovatele svou výchovnou skupinu (poschodí) po 21:00 hod.  

11. Rušit noční klid (vstupováním do cizího pokoje, přijímáním návštěv na pokoji aj.). 

12. Přijímat návštěvy na pokoji a vstupovat do pokojů žáků/studentů jiných výchovných 

skupin a opačného pohlaví bez povolení vychovatele; vstupovat do cizích prázdných 

pokojů a do kanceláří vychovatelů v době jejich nepřítomnosti. 

13. Vodit cizí osoby do prostor DM bez vědomí vychovatele. 

14. Hrát hazardní a životu nebezpečné hry. 

15. Z hygienických a zdravotních důvodů není na pokojích dovoleno chovat nebo 

přechovávat jakákoliv zvířata.  

16. K přípravě jídla jsou v DM určeny prostory v kuchyňkách. Není dovoleno připravovat 

tepelně upravené jídlo na pokoji a společenských místnostech DM.  

17. Z hygienických důvodů je zakázáno spát na cizích pokojích, nebo posteli jiného 

žáka/studenta než je určeno. 

18. Mít u sebe větší obnos peněz, drahé a cenné předměty. Pokud by zcela výjimečně 

z vážných důvodů tyto věci měl, může požádat svého vychovatele nebo jiného 

pracovníka o jejich dočasnou úschovu po dobu týdenního ubytování nebo trvání akce. 

19. Zasahovat do elektrického vedení, bezpečnostní signalizace, rozhlasu, vodovodní 

instalace a jiné instalace. 

20. Využívat možností školní počítačové sítě a sítě Internet ke komerčním soukromým 

účelům. Vyvarovat se zneužití adres spolužáků a dalších účastníků sítě k poškozování 

dat a textů, psaní nevhodných sdělení a vyvarovat se jakýchkoliv projevů počítačového 

pirátství. Používat při práci neautorizované programy.  

 

V Olomouci dne 30. 9. 2022 
 
        Ing. Aleš Jurečka 
            ředitel školy 


