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UBYTOVACÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE  

PRO STUDENTY VOŠ A VŠ 
 

Budova C 

ŘÍZENÍ ÚSEKU  VMV 
ředitel SŠSŘ B-B, příspěvkové organizace  

zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování (déle jen VMV) 
provozář, domovník I., domovník II. 

 

Kategorie DM   I. 
Kapacita domova mládeže - 120 lůžek 
 
 

DEFINICE ZAŘÍZENÍ  
Zařízení: Domov mládeže pro studenty VOŠ a VŠ (dále jen DM) při Střední škole 

stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,  
(dále jen SŠSŘ B-B) 
Pražská 38b, Brno-Bosonohy 642 00,  

tel.:  547120661, 547120641,   
Fax:  547217100 
e-mail:  sekretariat@soubosonohy.cz  
 
Název školy:          Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,             
Adresa školy:         Pražská 38b, Brno-Bosonohy 642 00            
 
IČ:                          00173843           
DIČ                          CZ00173843 
Právní norma:        Příspěvková organizace 
Zřizovatel:         Jihomoravský kraj se sídlem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82 
Výpis z obchodního rejstříku: SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, není zapsána 
Resortní identifikátor práv. osoby:  600013847                          
IZO:              110013808                                 
 
Ředitel školy:                   Ing. Josef Hypr 
Statutární zástupce školy:  Ing. Aleš Dobis 
Odpovědná osoba:  Mgr. Miloslav Knapil 

 
DM pro studenty VOŠ a VŠ slouží k jejich ubytování. 
Vstup do areálu SŠSŘ B-B a následně do budovy „C“ je povolen pouze ubytovaným 
studentům přes hlavní vrátnici školy a to na základě předložení ubytovacího průkazu. 
Provoz DM je nepřetržitý s výjimkou vánočních prázdnin a hlavních prázdninách, jak 
stanoví pedagogicko-organizační informace pro příslušný školní rok. Všichni ubytovaní 
jsou povinni se řídit a dodržovat Vnitřní řád DM, Ubytovací řád DM, Zásady užívání 
kuchyněk, Provozní řád internetových kluboven a Provozní řád WIFI, s kterými byli 
prokazatelně seznámeni před nástupem na ubytování. Seznámení s výše uvedenými řády 
stvrdili podpisem na smlouvě o poskytnutí ubytování. Ubytování je povoleno až po podpisu 
Smlouvy o poskytování ubytování. 
 

Na budově „C“, je recepce, která je v provozu denně a to následovně:   
1. Denní služba: Po – Čt   7,30 - 19.00 hod.   
                             Pátek        7.30 - 12.30 hod     
2. Noční služba:   Denně     19.00 - 07.00 hod.             
Mimo uvedenou dobu je možno se v naléhavých případech obrátit službu konajícího 
pracovníka na DM v budově A, B nebo na vedoucího vychovatele, popřípadě na zástupce 
ředitele SŠSŘ B-B, příspěvková organizace pro VMV. V ostatních případech je možné využít 
pracovníky na hlavní vrátnici školy, kde je nepřetržitý provoz. 
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S každým ubytovaným na DM v budově „C“ je sepsán tzv. Evidenční list o převzetí 
svěřeného majetku. Dále každý obdrží oproti vratné záloze ve výši 500,- Kč 5 kusů klíčů a to  
od: 
- hlavního vstupu do budovy „C“, pokoje, ve kterém je ubytován, skříně, nočního stolku a 

chladicího boxu. 
Povinností ubytovaných je tyto prostory po opuštění vždy řádně uzamknout, viz kapitola 5. 
Vnitřního řádu: Práva a povinnosti studentů ubytovaných na DM při SŠSŘ B-B. 
 

V celém areálu SŠSŘ B-B, příspěvková organizace, zejména pokojů a společenských 
prostor, je přísný zákaz kouření, včetně elektronických cigaret, přechovávání a užívání 
alkoholických a jiných toxických a halucinogenních látek. Nedodržení tohoto zákazu 
může být důvodem k ukončení ubytování. 
 

Telefonní automat je k dispozici v budově „C“ – v přízemí ve vstupním vestibulu. 
 
 
 
V Brně 1. září 2019 
Vypracoval: Mgr. Knapil Miloslav, ZŘ VMV 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Ing. Josef H y p r                                                                                              
                                                                            ředitel SŠSŘ B-B, příspěvková organizace 


