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Rozsah platnosti studenti ubytovaní na DM 

Aktualizovaný dokument ruší dnem platnosti předchozí dokument stejného názvu. 

  

1 Pravidla prodloužené vycházky 

1. Prodloužená vycházka  
a) může být povolena pouze studentům VOŠ. 
b) nemůže být povolena, pokud se student účastní následující den praktické výuky, cvičení složek IZS apod. 

2. Studenti mohou požádat maximálně o jednu prodlouženou vycházku v týdnu. 
3. Vedoucí vychovatel může ve zdůvodněných případech povolit jednu vycházku navíc. 
4. Studenti jsou povinni nahlásit prodlouženou vycházku službu konajícímu vychovateli a odevzdají vycházkovou 

knížku. 
5. Příchod na DM je povolen nejdéle do 2:00 hodin. 
6. Po příchodu z vycházky ubytovaný krátce zazvoní a počká na příchod vychovatele. 
7. Je přísně zakázáno dlouhé zvonění, hlasitá mluva a hluk před DM  
8. V případě, že se ubytovaný výjimečně nebude schopen vrátit z vycházky, je povinen tuto skutečnost bez odkladu 

sdělit službu konajícímu vychovateli. 
9. Informaci mohou sdělit telefonicky na čísle +420 730 166 398 (volání nebo SMS). 
10. Po návratu z prodloužené vycházky je ubytovaný povinen dodržovat zásady nočního klidu ve společných prostorách 

i na pokoji. 
11. Nesmí být pouštěna hudba, TV, PC apod. 
12. Ubytovaný je povinen pobývat pouze na svém pokoji. 
13. Ubytovaný nemá nárok na sprchu. 
14. Po příchodu z prodloužené vycházky může být student v souladu s Vnitřním řádem v případě odůvodněného 

podezření podroben namátkové dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. 

2 Závěrečná ustanovení 

1. Neohlášení prodloužené vycházky před vycházkou bude posuzováno jako porušení pravidel Vnitřního řádu. 
2. Porušení pravidel v bodech 10 – 13 bude posuzováno jako závažné porušení pravidel Vnitřního řádu. 
3. Veškeré přestupky proti znění směrnice budou zaznamenány v denním hlášení v intranetu školy a podle závažnosti 

dále řešeny na úrovni domova mládeže nebo školy. 
4. V případě závažného nebo opakovaného porušování pravidel směrnice, nebude studentovi (studentce) umožněno 

prodloužení dalších vycházek. 
 
 
 
Ve Zlíně 14. 06. 2022   

  
Mgr. Hynek Steska 
ředitel 
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