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Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Ubytovací zařízení VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
(1) Školské výchovné a ubytovací zařízení s názvem Domov mládeže Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „domov
mládeže“) bylo zřízeno rozkazem ministra obrany č. 72/2013 Věstníku Zřízení
školského zařízení podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění.
(2) Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl domov
mládeže s účinností od 1. září 2013 zapsán podle § 152 odst. 1 školského zákona do
rejstříku škol a školských zařízení.
(3) Ustanovení § 16a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení
zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona,
v platném znění, upravuje obsah a rozsah činnosti domova mládeže, zařazování,
umisťování a ukončování umístění žáků a studentů.
(4) Domov mládeže poskytuje:
a) celodenní výchovu,
b) ubytování,
c) vzdělávání, sportovní a zájmovou činnost v době mimo vyučování.
(5) Žákům a studentům Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové (dále jen „škola“ nebo „VSŠ a VOŠ MO“) poskytuje domov
mládeže činnosti uvedené v odstavci 4, vede žáky a studenty formou zájmových
činností k plnohodnotnému využívání volného času a zajišťuje jim stravování ve školní
jídelně.
(6) Domov mládeže tvoří budovy č. 61, 62 a 63 nacházející se v Moravské Třebové, v ulici
Jevíčská 937/7, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými je příslušná hospodařit
Armádní Servisní, příspěvková organizace, se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha
6 (dále jen „AS-PO“).
(7) Kontakty domova mládeže pro komunikaci:
Adresa:
Domov mládeže VSŠ a VOŠ MO
Jevíčská 937/7,
571 01 Moravská Třebová
E-mail:
info@vsmt.cz
Telefon:
973 274 329 a 973 274 338
Fax:
973 274 471
Datová schránka:
ID: 77rere4
Čl. 2
Ubytovací zařízení pro žáky střední školy
(1) Domov mládeže je v provozu během školního roku s výjimkou stanovených prázdnin a
poskytuje žákům vojenské střední školy ubytování i výchovně vzdělávací činnost
navazující na výchovně vzdělávací činnost vojenské střední školy. Ubytovaným žákům
je zajištěno celodenní stravování.
(2) Výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže zabezpečují vychovatelé, kteří jsou
vojáky z povolání. Žáci nebo studenti jsou ve školském výchovném a ubytovacím
zařízení zařazování podle ročníku školy do čet. Každou četu vede velitel čety, který je
vojákem z povolání. Čety jsou slučovány do rot, jejichž velitelem je voják z povolání.
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(3) Vnitřní řád domova mládeže slouží k zabezpečení organizace mimoškolní výchovy a
poskytování ubytovacích a stravovacích služeb žákům vojenské střední školy. Vychází
z platné legislativy a navazuje na školní řád. Je závazný pro žáky středního vzdělávání,
jejich zákonné zástupce, vychovatele, pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance
školy podílející se na mimoškolní výchově, nebo zabezpečující ubytovací služby, kteří
se vzájemně respektují, dbají o dodržování základních společenských pravidel, pravidel
slušné a zdvořilé komunikace.
(4) Vnitřní řád domova mládeže (dále jen „vnitřní řád“) je vydáván na základě § 30 odst. 1
školského zákona. Upravuje zejména poslání domova mládeže, stanoví práva a
povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a studentů, provoz a vnitřní režim, pravidla
pro povolování a ukončování ubytování, pravidla používání soukromých elektrických
spotřebičů, upravuje podmínky zacházení s majetkem státu ze strany žáků a studentů a
stanoví pravidla pro udělování a ukládání výchovných opatření.
(5) Vnitřní řád je v domově mládeže zveřejněn a je přístupný na vchodu do areálu školy.
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou o vydání a obsahu vnitřního řádu informováni
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách https://www.vsmt.cz.
(6) Vztahy tímto vnitřním řádem neupravené se řídí platnými právními, vnitřními předpisy
a smlouvou o ubytování.

Část druhá
UMISŤOVÁNÍ A UKONČOVÁNÍ POBYTU ŽÁKA V DOMOVĚ MLÁDEŽE
VSŠ A VOŠ MO
Čl. 3
Umisťování žáků v domově mládeže
(1) Žák se umisťuje do domova mládeže na základě řádně podané přihlášky k ubytování.
Přihlášku (příloha k vnitřnímu řádu) k umístění žáků vzdělávaných v denní formě
vzdělávání podávají zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci před zahájením
vzdělávání v prvním ročníku školy současně s odevzdáním zápisového lístku.
(2) Žákům školy, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují
k výkonu služby vojáka z povolání, je ubytování v domově mládeže poskytováno
bezplatně1.
(3) Nárok na bezplatné ubytování v domově mládeže vzniká žákovi a studentovi, který je
vojákem z povolání nebo občanským zaměstnancem rezortu MO, jeho přijetím ke
vzdělávání. Ubytování je zajištěno v prostorách domova mládeže, zpravidla v budově
č. 63. Při ubytování vojáků v činné službě musí být splněna ustanovení čl. 563 až 567 a
čl. 574 až 577 základního vojenského řádu Zákl-1 Základní řád ozbrojených sil České
republiky.
(4) Žáci a studenti jsou ubytováni v pokojích odděleně podle pohlaví a podle ročníků školy.
(5) Žákům a studentům, na které se nevztahují odstavce 3 a 4, je ubytování poskytováno za
úplatu2.
(6) Umístění žáka nebo studenta v domově mládeže se ukončí, pokud žák nebo student:
a) přestal být žákem nebo studentem VSŠ a VOŠ MO3,
b) bylo mu povoleno přerušení vzdělávání4,

V souladu s § 16 vyhlášky č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních
škol, v platném znění.
2
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních,
v platném znění.
3
§ 68 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění (dále jen „školský zákon“)
4
§ 66 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
1
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c) byl pro hrubé porušení vnitřního řádu domova mládeže vyloučen z domova
mládeže5,
d) byl pro hrubé porušení školního řádu nebo vnitřního řádu domova mládeže vyloučen
ze školy6.

Část třetí
UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Čl. 4
Provoz domova mládeže
(1) Vstup do domova mládeže mají povolen pouze ubytovaní žáci a studenti, kteří jsou
vybaveni příslušným typem průkazu opravňující vstup do areálu VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Třebové.
(2) Odchod na vycházky je organizován denním řádem. Žáci mohou opustit domov
mládeže a odejít mimo areál VSŠ a VOŠ MO pouze na základě povolení velitele čety –
vychovatele a musí být vybaveni průkazkou opravňující vstup do areálu VSŠ a VOŠ
MO. Před večeří odchází žáci zpravidla oděni do vojenského stejnokroje, popř. dle
rozhodnutí velitele, po večeři odchází žáci na vycházky zpravidla v civilním oblečení.
(3) Provoz domova mládeže se v běžném vyučovacím týdnu zahajuje zpravidla v neděli od
17:00 h. a končí zpravidla v pátek v 14:00 h. odjezdem žáků do místa bydliště.
(4) V průběhu školního roku odjíždí žáci k rodičům na dny pracovního klidu a na dny, ve
kterých neprobíhá vyučování nebo výcvik. Návrat žáků z návštěvy rodiny v neděli,
popř. ve všední dny je stanoven do 21:00 h. Pozdější příjezdy povoluje, po předložení
žádosti žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, velitel-ředitel školského
zařízení. Případné pozdější příjezdy budou oznámeny zákonnému zástupci žáka.
(5) V případě zpoždění dopravního prostředku doloží žák veliteli čety-vychovateli
potvrzení o zpoždění vydaném poskytovatelem dopravních služeb.
Čl. 5
Postup při onemocnění žáka
(1) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ubytovaného v domově mládeže
omlouvá nepřítomnost neprodleně telefonicky velitelům čet-vychovatelům, nejpozději
do doby návratu stanovené Vnitřním řádem. Pokud se nezletilý žák omlouvá sám, jeho
omluva je neplatná!!! Pro omlouvání nepřítomnosti žáka platí ustanovení Školního řádu
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.
(2) V případě, že žák onemocní během pobytu ve škole, informuje o této skutečnosti dohled
nad žáky. Následně žák navštíví Úsek zdravotních služeb Moravská Třebová. V případě
nemoci podle pokynů lékaře buď zůstává na lůžkové části, nebo po dohodě se zákonným
zástupcem odjíždí na domácí léčení.
(3) Rozhodne-li lékař o domácím léčení nebo o léčení na lůžkové části Úseku zdravotních
služeb Moravská Třebová, informuje žák ihned velitele čety-vychovatele. V případě
onemocnění žáka a rozhodnutí lékaře o domácím léčení není možné, aby nemocný žák
zůstal v domově mládeže. Pokud mu jeho zdravotní stav nedovoluje, aby odjel sám
domů, musí pro něj přijet jeho zákonný zástupce.

§ 16a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované MO provádějí některá ustanovení
školského zákona, v platném znění a § 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
6
§ 31 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
5
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Čl. 6
Nepřítomnost žáka v domově mládeže, její kontrola a evidence, pravidla pro omlouvání
nepřítomnosti žáka v domově mládeže
(1) V případě, že se žák nemůže dostavit do školy nebo školského zařízení (Domov
mládeže) ve stanoveném termínu pro návrat, je povinen zletilý žák, zákonný zástupce
nezletilého žáka, neprodleně telefonicky podat zprávu, a to nejpozději do stanovené
doby návratu. Pokud se nezletilý žák omlouvá sám, jeho omluva je neplatná!
(2) V případě nepředpokládané nepřítomnosti ve vyučování je zletilý žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka povinen nahlásit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti třídnímu učiteli a
veliteli čety-vychovateli.
(3) Pokud nepřítomnost žáka ve škole z důvodu nemoci trvá déle, než je termín dalšího
návratu žáků do školy nebo školského zařízení, je zletilý žák, u nezletilých žáků
zákonný zástupce, povinen školu nebo školské zařízení informovat telefonicky o této
skutečnosti, a to nejpozději do doby stanovené pro návrat ostatních žáků. V případě, že
je informován třídní učitel, bez prodlení zabezpečí informování velitele čety –
vychovatele.
(4) Žák předloží vychovateli doklad o uvolnění z výuky podepsanou třídním učitelem,
popř. na základě písemného rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
Čl. 7
Režim dne
(1) Za organizaci a výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže odpovídají velitelé rotvychovatelé.
(2) Za technický stav domova mládeže, úklid, vybavení, údržbu a opravy odpovídá vedoucí
pobočky AS-PO Moravská Třebová.
(3) Žáci jsou povinni řídit se i ústními pokyny velitelů čet-vychovatelů a velitelů rot. Tento
režim dne může být operativně měněn z důvodů zajištění výchovně vzdělávací činnosti,
úkolů z Ministerstva obrany nebo GŠ AČR, či ze závažných organizačních důvodů.
(4) Účast na akcích zabezpečovaných a organizovaných školou je pro určené a zařazené
žáky povinná.
(5) Denní řády jsou přílohou č. 2 tohoto Vnitřního řádu.

Část čtvrtá
PRÁVA A POVINNOSTI
Čl. 8
Práva a povinnosti velitelů čet – vychovatelů
(1) Velitelé čet – vychovatelé mají při výkonu své činnosti právo:
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich činnosti, zejména na ochranu
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných
zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s velitelem čety –
vychovatelem,
b) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami
a cíli vzdělávání při výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické
činnosti,
c) na objektivní hodnocení své činnosti.
(2) Velitel čety – vychovatel je povinen:
a) vykonávat činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva žáka nebo studenta,
6

c) chránit bezpečí a zdraví žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školském zařízení,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima
v domově mládeže a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobních údajů, informace
o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nímž přišel do
styku,
f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené
s výchovou a vzděláváním,
(3) Velitel čety – vychovatel, zejména:
a) vede předepsanou dokumentaci čety,
b) ve spolupráci s třídním učitelem (dále jen „TU“) včas projedná a řeší studijní
a výchovné problémy žáků,
c) spolupracuje s vyučujícími ve třídě,
d) provádí náslech v hodinách, po předchozí domluvě s TU,
e) informuje včas a prokazatelně zákonné zástupce o studijních a výchovných
problémech a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků při jejich řešení,
f) kontrolovat a pravidelně doplňovat údaje o žácích v systému BAKALÁŘI se
zaměřením na dopisování výchovných opatření žáků,
g) zná vlastnosti a schopnosti žáků a studentů, pomáhá jim řešit jejich problémy
s přihlédnutím k jejich věku.
Čl. 9
Práva žáků
(1) Práva a povinnosti žáků střední školy, jejich zákonných zástupců a pedagogických
pracovníků včetně vychovatelů jsou stanovena ve školním řádu a v zákoně č. 561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění.
(2) Žáci mají dále právo:
a) na zajištění ubytování, stravování a všech náležitostí s tím spojených, zejména na
zajištění bezpečnostních a hygienických norem,
b) používat přidělený pokoj s příslušenstvím a veškerým přiděleným vybavením,
c) využívat veškerá zařízení domova mládeže určená žákům,
d) umožnění celodenního stravování na základě předem objednané stravy,
e) zúčastňovat se zájmové činnosti a akcí pořádaných školou, pokud u žáka nedošlo
k závažným výchovným nebo studijním problémům,
f) s důvěrou se obracet s jakýmkoliv problémem na své velitele čet-vychovatele a
dohled nad žáky,
g) obracet se v případě požadavků nebo problémů na určeného příslušníka školní roty
odpovědného za organizaci a výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže (dále
jen „určená osoba“) v časech k tomu určených denním řádem; v případě
neodkladných osobních záležitostí se mohou žáci obracet na určenou osobu
kdykoliv,
h) podílet se na organizační, výchovné, kulturní, sportovní a společenské činnosti
domova mládeže prostřednictvím zástupců velitele čety, jakož i podílet se svými
návrhy, žádostmi a podněty na zkvalitňování všech oblastí života v domově
mládeže,
i) používat své soukromé osobní počítače v době osobního volna maximálně do
21:30 h.,
j) přijímat návštěvy jen ve vyhrazených místech školy v prostoru vrátnice,
k) navštěvovat se vzájemně na pokojích v době osobního volna do 21:00 h.,
7

l) odejít na vycházku se souhlasem velitele čety-vychovatele po splnění svých
povinností v souladu s denním řádem, po vyučování ve stanoveném vojenském
stejnokroji, po večeři v civilním oděvu.
Čl. 10
Povinnosti žáků
Žáci mají povinnost:
(1) zúčastňovat se vzdělávání, výcviku, ostatních činností podle školního vzdělávacího
programu, zaměstnání stanovených denním řádem, podle nařízení nadřízených a na
veškeré tyto činnosti se svědomitě připravovat,
(2) seznámit se a dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže, řídit se denním
řádem a pokyny velitelů čet-vychovatelů a ostatních zaměstnanců školy,
(3) řádně docházet do domova mládeže a v celém areálu VSŠ a VOŠ MO mít zřetelné
označení ročníku a jména žáka,
(4) svědomitě se připravovat na vyučování, využívat ke studiu doby vyhrazené denním
řádem pro studijní klid a nerušit ostatní žáky, usilovat o rozvoj své osobnosti
sebevzděláváním, seznamovat pravidelně velitele čety-vychovatele se svými studijními
výsledky; samostudium může být nařízeno velitelem čety-vychovatelem i v době
nepovinné samostatné přípravy,
(5) nenarušovat kázeň, dobré mravy, veřejný pořádek a vztahy v kolektivu, zachovávat
pravidla zdvořilosti a slušného vystupování a chování,
(6) zachovávat pravidla korektního společenského soužití, respektovat zákaz jakéhokoliv
projevu vandalismu, rasismu, xenofobie a netolerance, ctít práva druhých a umožňovat
jim svým chováním a jednáním naplnění těchto práv,
(7) ctít svobodu druhých, tolerovat potřebu soukromí a klidu spolubydlících, být ohleduplní
k jejich potřebě připravovat se do školy, respektovat pravidla vzájemných návštěv žáků
opačného pohlaví na pokojích,
(8) sledovat informace na vývěsných a informačních plochách domova mládeže a řídit se
jimi,
(9) šetřit elektrickou energií, vodou a neplýtvat potravinami,
(10) nosit, jsou-li žáky, stejnokrojové součástky podle stanovených pravidel, včetně
kovových a vyšívaných označení studijního ročníku7; na výuku a polní výcvik nosit
vojenský stejnokroj a ústroj dle upřesnění velitelů-vychovatelů, pedagogických
pracovníků a jejich nadřízených; na úklid a plnění jiných pracovních a hospodářských
úkolů nosit pracovní oděv,
(11) dodržovat ustrojovací kázeň, pravidla nošení vojenského stejnokroje stanovená pro
vojáky z povolání právními a vnitřními předpisy,
(12) dodržovat nařízení k úpravě vnějšího vzhledu, které je přílohou tohoto vnitřního řádu,
viz Příloha č. 3.
(13) udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách domova mládeže a jeho okolí, udržovat
v pečlivém pořádku a čistotě všechny společenské místnosti, sociální zařízení, chodby
a ostatní používané prostory,
(14) třídit odpad do příslušných kontejnerů,
(15) předkládat sdělení svým zákonným zástupcům a nechat si je dle pokynů určených osob
vždy včas a řádně podepsat,
(16) podrobit se v době pobytu v domově mládeže a v době výchovně vzdělávací činnosti
i mimo domov mládeže dechové zkoušce a testům na přítomnost alkoholu a jiných
návykových látek v organismu,
Čl. 6 normativního výnosu Ministerstva obrany č. 12/2012 Věstníku o pravidlech pro nošení vojenského
stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos),
v platném znění
7
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(17) přicházet do domova mládeže vždy včas, střízliví, slušně a čistě oblečeni a upraveni,
(18) udržovat svůj pokoj a jeho příslušenství každý den v náležitém pořádku a čistotě; šaty,
prádlo a osobní věci si při odchodu ukládat do skříně; jednou týdně provést celkový
úklid pokoje a dalších společných prostor; v případě, že žák nebude plnit své povinnosti
v oblasti úklidu, může být vyzván ke splnění po večerce,
(19) ve všech prostorách domova mládeže se pohybovat vhodně a čistě oblečeni; na určeném
místě se přezouvat a používat pouze bezpečnou a hygienicky nezávadnou domácí
otevřenou obuv (v barvě černé, hnědé nebo tmavě zelené),
(20) dbát o svůj zevnějšek, být vždy řádně a čistě a vhodně upraven a oblečen; s ohledem na
profil absolventa a profesní zaměření studia vyvarovat se extrémním a výstředním
formám oblékání, účesům, apod.,
(21) dodržovat zásady hygieny, pravidelně se zúčastňovat lékařských prohlídek a vyšetření
a pravidelně jednou za dva týdny provádět výměnu dodaných i vlastních lůžkovin,
(22) svým jednáním neohrožovat vlastní bezpečnost a bezpečnost svých spolužáků,
dodržovat stanovená bezpečnostní pravidla i v době osobního volna,
(23) pečovat o svěřený majetek a materiál, hlásit okamžitě zjištěné závady na vnitřním
zařízení domov mládeže,
(24) uzamykat pokoje v době své nepřítomnosti, zabezpečit veškeré cenné předměty a
finanční částky v uzamykatelných skříňkách; větší finanční obnos nad 500,- Kč
uschovat u vychovatele, který vystaví žákovi potvrzení, že došlo k předání finančních
prostředků, popř. cenností,
(25) oznámit veliteli čety-vychovateli svůj pobyt v domově mládeže v době vyučování,
důvod absence ve škole, každé zdravotní omezení, náhlé onemocnění, návštěvu lékaře
nebo úraz a řídit se přesně jeho pokyny,
(26) chovat se ukázněně v průběhu všech zaměstnání v rámci činnosti domova mládeže,
soustředěně sledovat průběh zaměstnání a aktivně se do něj zapojovat,
(27) oznámit osobně v době osobního volna dozorčímu roty nebo jeho pomocníkovi a určené
osobě odchod z domova mládeže za účelem využití sportovních, kulturních nebo jiných
zařízení, stejným způsobem hlásit i svůj návrat,
(28) opustit domov mládeže při odjezdu na dny pracovního volna a klidu do 14:00 h.; tuto
dobu však velitel-ředitel školského zařízení nebo náčelník štábu může z provozních
nebo výchovně vzdělávacích důvodů změnit,
(29) projednat s velitelem čety-vychovatelem výzdobu na pokoji a umístit ji na vyhrazeném
místě (nesmí propagovat jakékoliv formy extremismu, hnutí směřujícího k potlačení
práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování
genocidy, kouření, požívání alkoholu, užívání drog a jiných psychotropních a zdraví
škodlivých látek, pornografii, násilí atd.),
(30) být ohleduplní ke svému okolí při používání mobilního telefonu, osobních počítačů
apod., zejména v době samostudia a nočního klidu, přičemž v domově mládeže je z
důvodu respektování soukromí všech ubytovaných jejich používání povoleno pouze v
době do večerky. Výjimku v době nočního klidu povoluje přítomný velitel četyvychovatel. Jinak se jejich používání považuje za rušení nočního klidu a porušení
vnitřního řádu,
(31) při ukončení ubytování řádně předat pokoj (užívané vybavení, klíče i zapůjčený
materiál). Uhradit všechny dosud nezaplacené pohledávky vůči domovu mládeže, včas
odstěhovat své osobní věci,
(32) předměty (airsoftové zbraně, některé typy nožů, atd.), jejichž přechovávání je zakázáno
v bodu (16) čl. 11 a které žáci mají možnost používat v rámci vojenského výcviku nebo
v rámci řízených volnočasových aktivit ukládat u svého velitele čety – vychovatele.
(33) V případě mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR, MŠMT ČR, popř.
zřizovatelem školy mají žáci povinnost dodržovat všechny vydaná epidemiologická
opatření.
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Čl. 11
Žákům se zakazuje
(1) Kouřit tabákové výrobky, žvýkat žvýkací tabák, používat kuřácké pomůcky a
elektronické cigarety8 ve vnitřních i vnějších prostorách domova mládeže, celého areálu
VSŠ a VOŠ MO, jeho blízkého okolí a na akcích pořádaných školou.
(2) Přechovávat, distribuovat a požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky9
v prostorách domova mládeže, celého areálu VSŠ a VOŠ MO, jeho blízkého okolí a na
akcích pořádaných školou včetně vycházek, a to i po dosažení 18 let věku.
(3) Přinášet do domova mládeže alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, včetně jejich
obalů a do domova mládeže pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
vstupovat; zákaz platí pro celý areál VSŠ a VOŠ MO, jeho blízké okolí a akce pořádané
školou.
(4) Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích bez souhlasu velitelů čet-vychovatelů.
Při vzájemných návštěvách dodržovat status návštěvy (nelehat na postel, nemanipulovat
s věcmi ostatních žáků, rušení klidu aj.)
(5) Vstupovat do jiných pokojů bez souhlasu zde ubytovaných osob.
(6) Hrát hazardní hry, používat výpočetní techniku jinak, než bylo určeno stanovenými
pravidly, včetně instalace a hraní jakýchkoliv her na počítačích domova mládeže a
školy,
(7) Využívat internet k šíření, vyhledávání a zobrazení informací, které se neshodují s
profilem ubytovaného žáka nebo studenta (drogy, terorismus, rasismus, hnutí
směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování, schvalování a
ospravedlňování genocidy, softwarová kriminalita, pornografie apod. – pokud nepůjde
o relevantní zdroje pro zpracování práce zadané učitelem v rámci výuky).
(8) Využívat počítače k další nezákonné nebo nemorální činnosti (nelegální instalování,
kopírování nebo crackování softwaru, snahy o prolomení vnitřní sítě školy atd.).
(9) Používat v době výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže mobilní telefony.
(10) Nosit občanský oděv v kombinaci se součástkami vojenského stejnokroje.
(11) Vynášet pro soukromé účely poskytnutou vojenskou výstroj a její součástky a jiný
vojenský materiál (s výjimkou jejich praní, čištění či opravy) bez souhlasu velitelů četvychovatelů a jejich nadřízených.
(12) Vyklánět se a vylézat z oken, sedat na okenní parapety, pokřikovat, vyhazovat odpadky
a různé předměty z oken, vylévat tekutiny, uchovávat věci za okny domova mládeže.
(13) Jakkoliv manipulovat s elektroinstalací, včetně výměny žárovky (při práci s
elektrickými přístroji a zařízeními, výpočetní a kancelářskou technikou omezit pouze
na jejich obsluhu, nezasahovat do jejich technických částí pod napětím bez kvalifikace
ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů, dbát pokynů odborných návodů a eliminovat nebezpečí úrazu).
(14) Manipulovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu určených osob s vojenskými vozidly,
různým strojním zařízením a s elektroinstalací a zasahovat do ní.
(15) Manipulovat s otevřeným ohněm (včetně zapalovačů, zápalek, zapalování svíček,
vonných tyčinek, aromatických a solných lamp).
(16) Přechovávat všechny typy bodných, sečných i střelných zbraní, včetně jejich maket,
střelivo, zápalné látky, ohňostrojové předměty, pyrotechnické pomůcky, rozbušky,
výbušniny a další předměty, které mohou někoho ohrozit na zdraví a na životě.
(17) Používat chemické prostředky k čištění oděvů, přechovávat jakékoliv chemikálie,
hořlaviny a těkavé látky.

§ 2 písm. b), c), e), § 8 odst. 1 písm. f), odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, v platném znění.
9
§ 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, v platném znění.
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(18) Provádět jakékoliv chemické pokusy, používat látky zdraví škodlivé (zákon č. 65/2017
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění).
(19) Přechovávat v domově mládeže z hygienických důvodů živočichy.
(20) Používat výtah bez vědomí a svolení velitelů čet – vychovatelů.
(21) Pořizovat v prostorách domova mládeže a školy bez souhlasu velitele-ředitele
školského zařízení obrazové a zvukové záznamy na záznamová média (kamery,
fotoaparáty, mobilní telefony, tablety apod.).
(22) Vozit do domova mládeže hodnotné předměty (šperky, obrazy apod.) a větší finanční
obnosy. V případě potřeby dovozu těchto věcí má žák povinnost zajistit jejich uložení
u velitele čety.
(23) Přechovávat v domově mládeže potraviny podléhající zkáze po datu exspirace
uvedeném na obalu.
(24) Opouštět území města Moravská Třebová bez povolení nebo vědomí velitelů četvychovatelů.
(25) Svévolně přemisťovat inventář pokojů a zařízení domova mládeže, poškozovat nebo
jinak ničit zařízení domova mládeže včetně přetěžování výtahu.
(26) Polepovat zdi nebo nábytek pokojů plakáty nebo jinými tiskovinami bez předchozího
souhlasu velitelů čet-vychovatelů.
(27) Používat elektronické spotřebiče, které nesplňují příslušné normy a nejsou nahlášeny a
schváleny příslušnou osobou.
(28) V době výuky, a to i o přestávkách, pobývat bez souhlasu velitelů čet-vychovatelů
v domově mládeže.
(29) V době přítomnosti na pokoji se zamykat a znemožňovat kontrolní činnost na pokojích.
(30) Organizovat a realizovat činnost, které by vedly k potlačování osobní svobody a rasové
nesnášenlivosti; projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí,
vandalismus, snižovat lidskou důstojnost (např. kyberšikana) a tolerovat tyto projevy
vůči jiným i vůči vlastní osobě.
(31) Znemožňovat nebo jiným způsobem narušovat kvalitu snímaného obrazu kamerovým
záznamovým zařízením.
(32) Narušovat a poškozovat protipožární zařízení domova mládeže.
Čl. 12
Chování žáků a studentů na veřejnosti
Žáci a studenti jsou povinni chovat se tak, aby vždy a za všech okolností vzorně reprezentovali
svoji školu, včetně domova mládeže, chránili a přispívali k prohlubování dobré pověsti školy,
domova mládeže.
Čl. 13
Prevence rizikového chování, bezpečnost a ochrana zdraví
(1) V případě podezření na přechovávání alkoholu a jiných návykových látek si škola
vyhrazuje právo na kontrolní prohlídku osobních věcí žáka, které jsou uzamčeny ve
skříních, popř. dalších prostor. Prohlídka proběhne vždy na požádání velitele četyvychovatele, dozorčího školy, příslušníka ochranné směny nebo na základě nařízení
oprávněných funkcionářů školy. V případě nepřítomnosti žáka bude kontrola provedena
komisionálně. Ostatní volně přístupné skříně, zásuvky, aj. podléhají kontrole z důvodu
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a hygienických norem.
(2) Při důvodném podezření na zneužívání návykových látek zajistí velitelé čet-vychovatelé
nezbytná opatření k ochraně zdraví, včetně případné orientační zkoušky na přítomnost
těchto látek prováděné k tomu určenými prostředky. V případě pozitivního výsledku
informují rodiče (zákonné zástupce), velení školy, Úsek zdravotních služeb Moravská
Třebová, v závažnějších případech i orgán sociálně-právní ochrany nebo Policii ČR. Je11

li zdravotní stav žáka vlivem návykových látek zřetelně změněný je žák zaslán na Úsek
zdravotních služeb Moravská Třebová.
(3) Ubytovaní žáci mají povinnost dodržovat provozní předpisy a pokyny školy k zajištění
bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví spolubydlících (BOZP), řídit se
protipožárními předpisy, a to jak v prostoru domova mládeže, tak ve všech ostatních
prostorech školy.
(4) Ubytovaní žáci mají povinnost účastnit se pravidelných školení k dané problematice a
dbát bezpečnostních pokynů velitelů čet-vychovatelů, pedagogických pracovníků a
ostatních zaměstnanců školy, v areálu školy se pohybovat disciplinovaně, respektovat
výstražné i zákazové značky, informační tabule, nevstupovat do prostor se zákazem
vstupu nepovolaným osobám.
(5) Ubytovaní žáci jsou zodpovědní za své vlastní zdraví a bezpečnost. Jsou povinni chovat
se tak, aby předcházeli a snižovali případná rizika úrazu a aby nezpůsobili škodu na
zdraví sobě nebo ostatním osobám účastným na ubytování (např. neběhat po pokojích,
klubovnách a na chodbách, neházet předměty).
(6) Ubytovaní žáci jsou povinni chránit své zdraví a neohrožovat zdraví svých
spolubydlících a zaměstnanců školy.
(7) Ubytovaní žáci mají povinnost v případě zjištění rizik ohrožujících jejich zdraví, popř.
zdraví jiných osob, tuto skutečnost bezodkladně hlásit službu konajícímu veliteli četyvychovateli.
(8) Ubytovaní žáci mají povinnost bezodkladně hlásit veliteli čety-vychovateli a jiným
určeným osobám svá onemocnění, úrazy a okolnosti týkající se jejich zdravotního stavu.
(9) Lékařská péče o ubytované žáky a studenty je zajištěna prostřednictvím Úseku
zdravotních služeb Moravská Třebová, a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
(10) Ubytovaní žáci mají povinnost při zjištění požáru ihned o této skutečnosti uvědomit
kteréhokoliv zaměstnance školy a činit neodkladná opatření k likvidaci požáru.
(11) Ubytovaní žáci mohou používat elektrické spotřebiče, které jsou součástí vybavení
domova mládeže a vlastní, povolené elektrické spotřebiče. Všechny elektrické
spotřebiče, které jsou součástí domova mládeže, procházejí pravidelnou roční kontrolou
zajišťovanou školou; pravidelnou kontrolu vlastních elektrických spotřebičů si žáci a
studenti zajišťují na vlastní náklady.
(12) Ubytovaní žáci jsou povinni podrobit se dočasnému odebrání věcí, pokud jsou tyto věci
používány nebo je s nimi nakládáno v rozporu s tímto vnitřním řádem.
(13) Při pohybu v tělocvičně, posilovně a ostatních sportovištích dbají žáci a studenti pokynů
provozních řádů, pověřených zaměstnanců školy a řídí se jimi.
(14) Při pohybu mimo areál školy dodržují žáci a studenti pravidla BESIP a dbají maximálně
o svoji bezpečnost.
(15) Z bezpečnostních důvodů se ubytovaným žákům nedoporučuje přijíždět do domova
mládeže autostopem či vlastními dopravními prostředky.
(16) Z bezpečnostních důvodů se zakazuje koupat se ve volné přírodě bez dozoru
pověřeného zaměstnance školy, koupat se na místech, kde není zabezpečena přítomnost
plavčíka. V zimním období vstupovat na volné zamrzlé vodní plochy.
Čl. 14
Pravidla pro používání soukromých elektronických spotřebičů
(1) Vlastní elektrické spotřebiče lze v domově mládeže používat výhradně na základě
schválené žádosti podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
Žádost obsahuje zejména údaje o elektrickém spotřebiči, a to typ, název, výrobní číslo,
příkon. Schválení žádosti předchází kontrola předmětného elektrického spotřebiče
určeným pracovníkem oddělení logistiky, jenž provede označení schváleného
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elektrického spotřebiče. Předpokladem používání schváleného elektrického spotřebiče
je dodržování podmínek stanovených vnitřním řádem. Povolení proto může být
kdykoliv zrušeno. Přechovávání nepovoleného elektrického spotřebiče je zakázáno.
(2) Žáci a studenti mohou do domova mládeže vnášet a používat soukromé elektrické
spotřebiče, zejména holicí strojky, vysoušeče vlasů, notebooky, tablety, nabíječky pro
mobilní telefony nebo fotografické přístroje, které splňují platné technické normy o
bezpečném provozu elektrických spotřebičů (ČSN 331600 ed. 2, Revize a kontroly
elektrických spotřebičů během používání), jen na základě písemného „Povolení
k používání elektrických spotřebičů“, které je přílohou smlouvy o ubytování.
(3) Používání elektrického spotřebiče (zejména vařiče, přímotopu, žehličky, rychlovarné
konvice, spirály, chladničky, zesilovače, hudební přehrávače ˃ 40 W, reproduktorové
soustavy, toustovače, topinkovače, mikrovlnné trouby, televizory, hrací konzole apod.)
není povoleno.
(4) Vlastní, povolené elektrické spotřebiče mohou žáci ubytovaní v domově mládeže
používat pouze za předpokladu dodržování těchto podmínek:
a) v domově mládeže je povoleno používat pouze elektrické spotřebiče, které splňují
základní bezpečnostní předpisy a normy platné v ČR. Nesmí se používat amatérsky
vyrobené nebo přestavěné elektrické spotřebiče,
b) je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do ústrojí spotřebiče pod elektrickým
proudem. Vlastník elektrického spotřebiče je povinen průběžně kontrolovat
neporušenost přívodní šňůry a při zjištění jejího porušení elektrický spotřebič
okamžitě odstavit,
c) elektronický spotřebič smí být v provozu pouze za přítomnosti vlastníka. Při
ukončení používání elektrického spotřebiče, včetně různých nabíječek, musí tento
být odpojen od zdroje elektrického proudu. Po dobu nepřítomnosti v pokoji domova
mládeže a v době nočního klidu není dovoleno ponechávat elektrické spotřebiče
zapnuté,
d) za ztrátu či poškození povolených elektrických spotřebičů nenese domov mládeže
ani škola žádnou odpovědnost,
e) zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a student zodpovídá za škody,
které jeho elektrických spotřebiče způsobí další osobě nebo na majetku vojenské
správy,
f) provoz elektrických spotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované žáky a
studenty. Hlasitost akustických spotřebičů se musí přizpůsobit podmínkám domova
mládeže,
g) ubytovaní žáci a studenti jsou povinni hlásit odpovědným osobám všechny změny
o povolených elektrických spotřebičích
Čl. 15
Pravidla pro nadstandartní vybavení pokoje
(1) Žáci a studenti mohou používat kromě předmětů a zařízení, kterými je pokoj v domově
mládeže standardně vybaven, vlastní doplňkové vybavení jen se souhlasem veliteleředitele školského zařízení (školy) a vedoucího pobočky AS-PO Moravská Třebová.
(2) Podkladem pro udělení souhlasu je písemná žádost zákonného zástupce nezletilého
žáka, zletilého žáka nebo studenta.
Čl. 16
Pravidla pro ukládání peněz, osobních a cenných věcí
(1) Velitel roty-vychovatel na začátku školního roku poučí žáky o možnosti a pravidlech
bezpečného ukládání jejich peněz, osobních a cenných věcí.
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(2) Pravidla zveřejní velitel roty-vychovatel ve svém rozkaze. V těchto pravidlech
konkrétně určí, jakým způsobem a kde se budou hotové peníze v hodnotě převyšující
500,- Kč nebo jiné cenné věci ukládat. Uložení peněz a jiných cenných věcí žáků do
úschovy zajistí velitel čety-vychovatel, který má podepsanou dohodu o hmotné
odpovědnosti, a kterého určil velitel roty-vychovatel.
(3) K ukládání peněz a jiných cenných věcí se využívá samostatný bezpečnostní uzávěr se
stanoveným režimem a opatření k bezpečnému ukládání klíčů.
(4) Při přejímání peněz nebo jiných cenných věcí žáků do úschovy je odpovědný velitel
čety-vychovatel povinen vydat žákovi kopii potvrzení o převzetí peněz nebo jiné cenné
věci do úschovy, přičemž originál potvrzení zůstane založen do konce školního roku u
této odpovědné osoby.
(5) Na požádání se uložené peníze a jiné cenné věci vydají žákům zpět. Vrácení uložené
věci se vyznačí na potvrzení o převzetí peněz nebo jiné cenné věci do úschovy
s podpisem žáka, kterému se věc vrací. Všechny uložené peníze a jiné cenné věci se
vydají zpět na konci školního roku a vynulovaná evidence se uloží na dobu tří let u
velitele roty-vychovatele.
Čl. 17
Zacházení žáků a studentů s majetkem ve vlastnictví státu
(1) Žáci a studenti jsou povinni chránit zařízení domova mládeže před poškozením,
zničením nebo odcizením, jakož i majetek, který mu byl svěřen při nástupu.
(2) Pokud dojde k poškození, zničení nebo odcizení tohoto majetku, je každý žák nebo
student povinen škodu ihned hlásit v době zaměstnání určené osobě a mimo tuto dobu
veliteli čety-vychovateli nebo výkonnému praporčíkovi. Povinnost žáka nebo studenta
nahradit způsobenou škodu se řídí občanským zákoníkem10. Způsobená škoda může být
nahrazena uvedením do předešlého stavu.
(3) Žáci a studenti, kterým na základě smlouvy o ubytování vzniklo v domově mládeže
ubytování, přejímají na začátku pobytu přidělený pokoj od určené osoby do své péče.
V zápisu o předání a převzetí musí být uvedeny všechny závady, které se ke dni předání
a převzetí na pokoji vyskytují. Při ukončení pobytu předává žák nebo student přidělený
pokoj zpět určené osobě.
Čl. 18
Výchovná opatření
(1) Za vzorné chování a příkladné plnění povinností, za mimořádnou iniciativu a zásluhy

ve prospěch kolektivu, za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
za aktivní prospěšnou činnost, úspěšnou reprezentaci školy, či záslužný nebo statečný
čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci mohou být ubytovaným žákům uděleny tyto
pochvaly a jiná opatření:
a) pochvala velitele-ředitele školského zařízení (školy),
b) pochvalný list velitele-ředitele školského zařízení (školy),
c) odznak školy,
d) věcný dar.
(2) Za zaviněné porušení tohoto vnitřního řádu a zaviněné porušení předpisů a pokynů
domova mládeže k ochraně zdraví a bezpečnosti, ale i v jiných odůvodněných
případech, může být ubytovaným žákům podle závažnosti jejich jednání uloženo
některé z uvedených kázeňských opatření:
a) napomenutí velitele-ředitele školského zařízení (školy),
b) důtka velitele-ředitele školského zařízení (školy),
c) podmínečné vyloučení nebo vyloučení z domova mládeže.
10

§ 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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Čl. 19
(1) Za aktivitu, chování, plnění úkolů v domově mládeže a na akcích a v činnostech
organizovaných domovem mládeže nebo školou může být žákovi udělena:
a) pochvala velitele čety-vychovatele,
b) pochvala velitele roty-vychovatele,
které se zapisují do pedagogické dokumentace žáka a slouží jako podklad pro udělení
výchovného opatření dle čl. 18 odst. 1.
(2) Za méně závažné porušení povinností stanovených vnitřním řádem může být žákovi za
účelem vytknutí chování, které není v souladu s vnitřním řádem Domova mládeže
udělena výtka velitele čety-vychovatele, která se zapisuje do pedagogické dokumentace
žáka a slouží jako podklad pro udělení výchovného opatření dle čl. 18 odst. 2.
(3) Za závažnější porušení povinností stanovených vnitřním řádem nebo opakované
porušení méně závažných povinností stanovených vnitřním řádem může být žákovi za
účelem vytknutí chování, které není v souladu s vnitřním řádem Domova mládeže
udělena výtka velitele roty-vychovatele, která se zapisuje do pedagogické dokumentace
žáka a slouží jako podklad pro udělení výchovného opatření dle čl. 18 odst. 2.
Čl. 20
Pravidla pro udělování výchovných opatření
(1) Před uložením kázeňského opatření musí být zjištěn úplně a přesně skutkový stav, musí
být žákovi nebo studentovi prokázáno, že se daného jednání dopustil.
(2) Žák, resp. jeho zákonný zástupce, a student mají právo předkládat návrhy a důkazy.
(3) V řízení o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka či studenta ze školy se postupuje
podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
(4) Výchovné opatření musí být učiněno bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy nastaly
důvody pro jeho udělení či uložení.
(5) Pochvala velitele-ředitele školského zařízení (školy) se uděluje za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, úspěšnou reprezentaci školy, záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
(6) Pochvalný list uděluje velitel-ředitel školského zařízení (školy) za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, úspěšnou reprezentaci školy, záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
(7) Odznak školy uděluje velitel-ředitel školského zařízení (školy) za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, úspěšnou reprezentaci školy, záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
(8) Věcný dar uděluje velitel-ředitel školského zařízení (školy) ve smyslu individuálních
okolností na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, úspěšnou
reprezentaci školy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
(9) Napomenutí velitele-ředitele školského zařízení se ukládá za závažnější porušení
povinností stanovených vnitřním řádem nebo opakované porušení méně závažných
povinností stanovených vnitřním řádem po předchozím uložení výtky velitele rotyvychovatele nebo za ojedinělý závažný přestupek proti vnitřnímu řádu.
(10) Důtka velitele-ředitele školského zařízení se ukládá za opakované méně závažné
přestupky proti vnitřnímu řádu po předchozím uložení výtky velitele roty-vychovatele
nebo za ojedinělý závažný přestupek proti vnitřnímu řádu.
(11) Podmínečné vyloučení nebo vyloučení z domova mládeže se aplikuje v případě
závažného zaviněného nebo hrubého porušení ustanovení školského zákona, školního
či vnitřního řádu.
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a) závažným zaviněným porušením povinností se rozumí také spáchání přestupku ve
smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, nebo trestného činu ve
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění,
b) zvláště hrubé slovní a fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům domova
mládeže (příslušníkům školních rot-vychovatelům) a ostatním zaměstnancům školy
a porušení ustanovení čl. 11 odst. 1 až 3 se vždy považují za závažné zaviněné
porušení povinností stanovených školským zákonem,
c) tato kázeňská opatření ukládá velitel-ředitel školského zařízení písemným
rozhodnutím. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu. Při uložení
podmíněného vyloučení zároveň stanoví délku zkušební doby, a to nejdéle na dobu
jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební doby dalšího zaviněného
porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem, může
velitel-ředitel školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení,
d) k těmto kázeňským opatřením se zakládá spis označený spisovou značkou, který
tvoří zejména písemné vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují
k řešení dané věci.
(12) Vyloučení z Domova mládeže VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové nezbavuje žáka
povinnosti dodržovat denní řád příslušné školní roty s ohledem na profil absolventa
školy, jelikož výchovně vzdělávací činnost úzce navazuje na vzdělávací činnost VSŠ a
VOŠ MO v Moravské Třebové a slouží k formování žáků v souvislosti s jejich
budoucím služebním poměrem v Armádě ČR.
(13) Při rozhodování o volbě výchovného opatření se přihlíží k aktivitě a předchozímu
chování žáka. Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku,
a proto škála výchovných opatření není využívána nutně postupně. Opakované
přestupky jsou posuzovány přísněji.
(14) Velitel-ředitel školského zařízení, velitelé rot-vychovatelé nebo velitelé čet-vychovatelé
neprodleně oznámí udělení pochvaly (kromě ústní pochvaly velitele-vychovatele) nebo
uložení výtky nebo důtky prokazatelným způsobem žákovi, zákonnému zástupci
nezletilého žáka a danou skutečnost zaznamená do dokumentace žáka. O uložených
výchovných opatřeních je rovněž informována pedagogická rada školy.
(15) Udělení výchovného opatření je zveřejněno v rozkaze velitele-ředitele školy
a zaznamenává se do dokumentace domova mládeže a školy.
(16) Výchovná opatření jsou ukládána v souladu s Krizovým plánem školy.
Čl. 21
Zařazování žáků do útvarové směny
(1) Žáci jsou z výchovných a výcvikových důvodů zařazováni do funkcí v útvarové směně.
Žáci se při výkonu útvarové směny řídí směrnicemi pro činnost jednotlivých
funkcionářů útvarové směny a směny Samostatného dislokačního místa Moravská
Třebová.
(2) Žák během výkonu funkce v útvarové směně není odpovědný ve smyslu základního
vojenského řádu Zákl-1.
Čl. 22
Stravování žáků
Stravování žáků je zajišťováno v souladu s vyhláškou č. 105/2008 Sb., o naturálních
a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů.
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Část pátá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 23
Závěrečná ustanovení
(1) Seznámení s vnitřním řádem, s bezpečnostními a protipožárními opatřeními,
hygienickými normami a zásadami o ukládání cenných předmětů a peněz provádí velitel
čety-vychovatel při zahájení ubytování žáků a na začátku nového školního roku. Žák
potvrdí skutečnost, že byl s vnitřním řádem seznámen, svým podpisem. Stejným
způsobem postupuje velitel čety-vychovatel i při změnách vnitřního řádu v průběhu
školního roku.
(2) Změny a doplňky tohoto vnitřního řádu budou vydávány písemně a stanou se nedílnou
součástí tohoto vnitřního řádu.
(3) Znalost vnitřního řádu je povinností každého ubytovaného žáka, studenta a dalších
zaměstnanců školy, pro které je určen a kteří se jím musí řídit.
(4) Vnitřní řád je zveřejněn nebo je k dispozici
a) na webových stránkách školy www.vsmt.cz,
b) na přístupném místě u hlavní brány,
c) na spisovně,
d) u asistentky velitele-ředitele školského zařízení (školy),
e) na nástěnce v každém patře Domova mládeže,
f) u každého třídního učitele a vychovatele.
(5) Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2022. Týmž dnem pozbývá platnosti
Vnitřní řád Domova mládeže Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové čj. MO 253519/2021-4190 ze dne 31. srpna
2021.

Vypracovala: npor. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ
Schválil: plk. gšt. Ing. Milan KALINA

17

Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA
k umístění do Školského výchovného a ubytovacího zařízení
VSŠ a VOŠ MO ČR v Moravské Třebové
Vyplněnou přihlášku zašlete spolu se zápisovým lístkem
Žadatel
Forma vzdělávání: denní
Doba umístění: po dobu vzdělávání
Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Adresa trvalého pobytu:
Státní občanství:
Mobilní telefon:
E-mailová adresa:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:*
Adresa trvalého pobytu zákonného
zástupce:*
Mobilní telefon zákonného zástupce:*
E-mailová adresa zákonného zástupce:*
Kontaktní adresa zákonného zástupce pro
doručování písemností:*
V ………………………………………. dne ………………………..
Podpis žadatele / zákonného zástupce: ……………………………
Poznámka:
Pište hůlkovým písmem
* Vyplnit u nezletilého žadatele

Rozhodnutí ředitele školy/ředitele domova mládeže
Souhlasím / Nesouhlasím:

Datum:

Podpis:
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Příloha č. 2
k čj. MO 351036/2022-4190

DENNÍ ŘÁD
DOMOVA MLÁDEŽE VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY MINISTERSTVA OBRANY
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Moravská Třebová 2022
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1. školní rota
Po – Čt

Pá

So, Ne

05:45
06:00 – 06:20
06:25 – 06:45

05:45
05:45 - 06:10

07:00
07:00 - 07:25

06:55 – 07:15

06:20 - 06:40

07:20 – 07:50

06:50 - 07:25

0.

07:05 – 07:50

06:40 – 07:25

1.

08:00 – 08:45

07:35 – 08:20

2.

08:55 – 09:40

08:30 – 09:15

3.

09:50 – 10:35

09:25 – 10:10

4.

10:50 – 11:35

10:25 – 11:10

5.

11:45 – 12:30

11:20 – 12:05

6.
7.
(Přestávka ve
výuce)
8.

12:40 – 13:25

9.

15:25 – 16:10

10.

16:20 – 17:05

Budíček
Rozcvička
Osobní hygiena a úklid pokojů
Ranní prohlídka, vyhlášení DR,
pořadový nácvik
Snídaně

Rozvrh
vyučovacích
hodin a
přestávek

Oběd
Rozvrh vyučovacích hodin –
VPP – pořadová příprava

07:35 - 08:10

13:35 – 14:20
14:30 – 15:15

13:30 - 14:10

12:45 – 13:20

4. ročník, St: 14:00– 14:45
3. ročník, Čt: 14:00 – 14:45

12:35 – 13:10
Pozn. Pořadová
příprava mimo E4A

Doba přípravy na výuku,
zájmová a sportovní činnost,
vycházky (mimo výuku dle
rozvrhu vyučovacích hodin a
úkoly stanovené v denním
Rozkaze velitele)

15:00 – 17:30

12:15 – 14:25

Večeře

17:45 - 18:15

Studená strava

Studená strava

Doba přípravy na výuku,
zájmová a sportovní činnost,
vycházky

18:15 - 20:30

13:20 - 22:00

So: 13:30-22:00
Ne: 13:30-21:00

Úklid pokojů a příslušenství,
osobní hygiena

20:30 - 20:55

22:00 - 22:15

So: 22:00-22:15
Ne: 21:00-21:15

Večerní kontrola přítomnosti a
pořádku na pokojích

21:00 - 21:25

22:15 - 22:30

So: 22:15-22:30
Ne: 21:15-21:30

21:30

22:30

So: 22:30
Ne: 21:30

Večerka
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2. školní rota
Po – Čt

Pá

So, Ne

05:45
05:55 – 06:15
06:15 – 06:25
2. ROČNÍK 06:30
1. ROČNÍK 06:40
06:40 – 07:20

05:45
05:45 - 06:00
06:10
06:20
06:20 - 06:55

07:00
07:00 - 07:25

07:30 – 07:50

07:05 - 07:25

0.

07:05 – 07:50

06:40 – 07:25

1.

08:00 – 08:45

07:35 – 08:20

2.

08:55 – 09:40

08:30 – 09:15

3.

09:50 – 10:35

09:25 – 10:10

4.

10:50 – 11:35

10:25 – 11:10

5.
6.
(Přestávka ve
výuce)
7.

11:45 – 12:30

11:20 – 12:05

8.

14:30 – 15:15

9.

15:25 – 16:10

10.

16:20 – 17:05

Budíček
Rozcvička
Osobní hygiena
Snídaně (Nástup

5 minut
zahájením výdeje stravy)

před

Úklid pokojů
Ranní prohlídka, vyhlášení DR,
pořadový nácvik

Rozvrh
vyučovacích
hodin a
přestávek

Oběd
Rozvrh vyučovacích hodin –
VPP – pořadová příprava
Doba přípravy na výuku,
zájmová a sportovní činnost,
vycházky (mimo výuku dle
rozvrhu vyučovacích hodin a
úkoly stanovené v denním
Rozkaze velitele)
Večeře
Doba přípravy na výuku,
zájmová a sportovní činnost,
vycházky
Úklid pokojů a příslušenství,
osobní hygiena
Večerní kontrola přítomnosti a
pořádku na pokojích
Večerka

07:35 - 08:10

12:40 – 13:25
13:35 – 14:20

12:35 - 13:15

12:10 – 12:45

12:00 – 12:35

2. ročník, St: 14:45 – 15:30
1. ročník, Čt: 14:45 – 15:30

15:00 – 17:00

12:15 – 14:25

17:15 - 17:45

Studená strava

Studená strava

18:00 - 20:30
(vycházky do 20:00)

13:20 - 22:00

So: 13:30-22:00
Ne: 13:30-21:00

20:30 - 20:55

22:00 - 22:15

So: 22:00-22:15
Ne: 21:00-21:15

21:00 - 21:25

22:15 - 22:30

So: 22:15-22:30
Ne: 21:15-21:30

21:30

22:30

So: 22:30
Ne: 21:30
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Zvláštní úpravy denního řádu platné pro obě školní roty:

PONDĚLÍ – ČTVRTEK
Nástup žáků zapsaných do Knihy nemocných

06:00

Vyšetření akutních zdravotních potíží

06:00 - 08:30

Denní hlášení u velitele roty

07:00 – 07:20

Denní hlášení u NŠ

Út, St: 14:30 – 15:00

Úklid venkovních travnatých ploch a komunikací + kontrola
Vyhodnocení kázně v četě
Příprava do
služby DR a
PDR – v den
nástupu

St (2. rota): 15:00 – 17:00
Čt (1. rota): 15:00 – 17:00
16:15 – 16:30

Samostudium směrnic

16:15 – 16:30

Přezkoušení a poučení u DNŽ

16:30 – 16:50

Nástup na rozdílení útvarové směny

Úklid vnitřních ubytovacích prostorů + kontrola

16:55
Čt: 19:00 – 20:30

PÁTEK
Nástup žáků zapsaných do Knihy nemocných

06:00

Vyšetření akutních zdravotních potíží

06:30 - 08:30

Odjezd k zákonným zástupcům

12:10 – 14:30

Časová rezerva pro splnění úkolů uplynulého týdne
(se souhlasem VŠ, NŠ nebo ZV doba může být změněna)

13:00 – 14:30

NEDĚLE
Příprava do
služby DR a
PDR

Samostudium směrnic

17:15 – 17:25

Přezkoušení a poučení u DNŽ

17:30- 17:50

Nástup na rozdílení útvarové směny

Návrat žáků do školy

17:55
do 21:00
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Dálkové studium VSŠ MO a VOŠ MO
Po - Čt

Pá

Doba výkonu služby

06:30 - 15:30

06:00 - 12:30

Kontrola počtů, rozvod do zaměstnání

07:50 - 07:55

Výuka

08:00 - 15:15

Přestávka na jídlo a odpočinek

Dle rozvrhů

Konzultace

14:30 - 16:10

Noční klid

22:00 - 06:00

07:35 - 12:05

Zvláštní úpravy denního řádu:

PONDĚLÍ - PÁTEK
Lékařské prohlídky
a ambulantní ošetření
Snídaně pro zájemce

06:30 - 08:30
07:00 - 07:30

Večeře pro zájemce
Kulturní a sportovní vyžití

17:40 - 18:20 (Po - Čt)
Po skončení doby výkonu služby
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Příloha č. 3
k čj. MO 351036/2022-4190

NAŘÍZENÍ VELITELE
VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY MINISTERSTVA OBRANY
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
K ÚPRAVĚ VNĚJŠÍHO VZHLEDU ŽÁKŮ

Moravská Třebová 2022
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ÚPRAVA VNĚJŠÍHO VZHLEDU ŽÁKŮ VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY A
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
(1) Toto nařízení stanovuje základní požadavky, které jsou kladeny na vnější vzhled žáků
a žákyň (dále jen „žák“) Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské
Třebové při nošení vojenského stejnokroje a dále při činnosti ve sportovním, pracovním
ústroji nebo v civilním oděvu.
(2) Nedílnou součástí vojenské etiky je hrdost a sebekázeň, kterou musejí žáci VSŠ a VOŠ
MO, kteří se soustavným vzděláváním připravují na budoucí povolání v Ozbrojených
silách České republiky, projevovat dodržováním požadavků na vnější vzhled.
(3) Za svůj vnější vzhled odpovídá každý žák. Za kontrolu vnějšího vzhledu žáků odpovídá
nejbližší a přímý nadřízený.
Čl. 2
Úprava vnějšího vzhledu žáků nesmí být v rozporu s vnitřními předpisy11, nesmí bránit užívání
vojenské výstroje (zejména prostředků individuální ochrany) a vojenské výzbroje, nesmí
snižovat důstojnost a význam vojenského stejnokroje, nesmí působit výstředně a musí
umožňovat osobní hygienu a dodržování bezpečnostních opatření.
Čl. 3
Požadavky na vnější vzhled žáků může nadřízený v odůvodněných případech (zejména
z bezpečnostních, zdravotních, hygienických a s ohledem na jednotlivá zaměstnání) dočasně
upravit přísněji nebo dočasně zmírnit či povolit úlevy ve svém nařízení.
ČÁST DRUHÁ
OPTICKÉ A SLUNEČNÍ BRÝLE, KONTAKTNÍ ČOČKY

Čl. 4
(1) Předepsané optické brýle (i samozabarvovací) a sluneční brýle je povoleno nosit ke
všem druhům vojenského stejnokroje. Nošení barevně a tvarově výstředních optických
nebo slunečních brýlí je zakázáno. Brýle musí být bez ozdob, případné logo výrobce
musí být malé a nenápadné. Skla slunečních a samozabarvovacích optických brýlí
mohou být pouze v odstínech černé a hnědé, rámečky musí být v odstínech černé nebo
hnědé nebo v kovovém provedení. Skla zrcadlového vzhledu jsou zakázána.
(2) Použití slunečních brýlí v nástupovém a pochodovém tvaru nebo v poli je možné pouze
se svolením nadřízeného nebo ze zdravotních důvodů. Sluneční brýle se nenosí uvnitř
budov. Sluneční brýle se nesmí nosit jakkoliv přichycené k vojenskému stejnokroji
(např. za kapsu, ve výstřihu, apod.), posunuté do čela, nasazené na temeni hlavy nebo
do týla a pověšené na šňůrce, řetízku nebo jiném druhu závěsu.
(3) Kontaktní čočky musí být průhledné nebo musí mít přirozenou barvu a rozměr oční
rohovky. Kontaktní čočky s nepřirozeným tvarováním zorniček a v nepřirozených
barvách nejsou povoleny.

NVMO č. 12/2012 Věstníku o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské
výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos).
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ČÁST TŘETÍ
VLASY, VOUSY, TĚLESNÉ OCHLUPENÍ

Čl. 5
Obecné ustanovení
(1) Jakékoli výstřední úpravy vlasů, vousů, obočí a viditelného tělesného ochlupení nejsou
povoleny. Vlasy musí být čisté a pečlivě udržované. Úprava vlasů nesmí omezovat
předpisové nošení pokrývky hlavy.
(2) Záměr žáka výrazně změnit svůj vnější vzhled (např. nechat si narůst plnovous, bradku,
knír u mužů, změnit výrazně barvu vlasů u žen, apod.) podléhá schválení nadřízených
služebním postupem.
Čl. 6
Muži
(1) Vlasy nesmí být v zátylku a na bocích delší než 3 cm a na temeni hlavy delší než 6 cm.
Vlasy nesmí při vzpřímeně držené hlavě přesahovat přes horní okraj ušního boltce, přes
horní okraj límce vojenského stejnokroje (měřeno vzadu na krku) a přes obočí. Kotlety
nesmí sahat níže než do půli ušního boltce, musí být rovně zastřižené bez jakýchkoliv
výběžků směrem do tváře žáka. Délka vlasů kotlet nesmí přesáhnout 2 cm. V případě
nasazené pokrývky hlavy musí být vlasy upraveny tak, aby byly na čele skryty pod
pokrývkou hlavy. Úplné ostříhání vlasů nebo oholení hlavy je povoleno. Barvení vlasů,
obočí a vousů je povoleno pouze v jednotném odstínu barvy, která se výrazně neliší od
přirozeného odstínu barvy vlasů žáka.
(2) Účes musí být přizpůsoben přirozenému tvaru hlavy bez výstředních úprav (např.
špičky, punk, rovný pás vlasů přes střed hlavy, podkova, kapka, apod., vlasy vystříhané
a vyholené do neobvyklých tvarů, písmen, vzorů nebo zapletené do copánků, apod.).
Přechod mezi délkou vlasů a zátylkem, na bocích hlavy a na temeni musí být plynulý.
(3) Tvář a krk musejí být hladce oholeny. V případě, že žák nosí knír, bradku nebo
plnovous, musí být zbytek tváře a krku také hladce oholen. Knír, bradka i plnovous
musejí být upravené a zastřižené, konzervativního vzhledu, bez výstředního modelování
a úprav. Žádná část kníru nesmí přesahovat spodní okraj horního rtu. Šířka kníru nesmí
přesahovat šířku úst, to neplatí, pokud je knír plynule spojen s bradkou nebo je součástí
plnovousu. Za bradku se považuje přirozený rovnoměrný porost na celé bradě, kde
vousy běžně rostou. Bradka může být plynule spojena s knírem nebo může být bez
kníru. Za plnovous se považuje přirozený rovnoměrný porost na celé ploše obličeje, kde
vousy běžně rostou. Plnovous bez kníru je nepřípustný. Vousy bradky nebo plnovousu
musí být zastřiženy na stejnou délku a nesmí být delší než 2 cm. Jiná úprava vousů není
povolena.
(4) Ochlupení těla nesmí vyčnívat zpod zapnutého límce košile. Výstřední úpravy
viditelného tělesného ochlupení na končetinách a trupu (např. barvení, vystřihání a
vyholení do neobvyklých tvarů, písmen, vzorů, apod.) jsou zakázány. Úplné odstranění
nebo oholení viditelného ochlupení je povoleno.
Čl. 7
Ženy
(1) Vlasy musejí být vždy upraveny tak, aby nezakrývaly hodnostní označení na ramenou,
oči nebo část obličeje.
(2) Rozpuštěné volné vlasy nesmějí při vzpřímeně držené hlavě sahat níže, než je spodní
okraj límce vojenského stejnokroje (měřeno vzadu na krku). Jsou-li vlasy delší, musejí
být staženy, přisponkovány nebo upnuty do vhodného účesu tak, aby nesahaly níže, než
je stanoveno v tomto článku.
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(3) Sponky, síťky, gumičky, stužky a další potřeby k udržení účesu se mohou používat
v odstínech barev, které odpovídají barvě vlasů, popřípadě v odstínech barvy černé, v
nezbytně nutném množství, které nebude působit výstředně. Nápadné skřipce
(rozměrem nebo tvarem), ozdoby, třpytky a dekorativní předměty ve vlasech jsou
zakázány. Barvení vlasů včetně jednotlivých pramenů (melír), a obočí je povoleno
pouze ve škále přirozených barev vlasů. Silně kontrastní barvy melíru, výstřední a
neonové barvy nejsou povoleny.
(4) Vhodnost účesu se posuzuje nejen při řádně nasazené pokrývce hlavy, kdy musí být
vlasy upraveny tak, aby byly na čele skryty pod pokrývkou hlavy. Účesy, které tvoří
části vyholených vlasů (kromě vlasů na krku), s vyčesanými nebo vypletenými obrazci,
vystříhanými písmeny, extrémně asymetrické účesy, dredy, apod. nejsou povoleny.
(5) V případě výkonu takové činnosti, při které by vlasy upravené v souladu s odst. 1 a 2
překážely nebo mohly způsobit úraz, musí být vlasy pevně svázány, sepnuty nebo
upraveny jiným vhodným způsobem tak, aby bylo vyloučeno jejich uvolnění. Při tělesné
přípravě a sportu, pokud to neohrozí bezpečnost cvičících, se dlouhé vlasy stahují do
ohonu nebo se pletou do copu.
ČÁST ČTVRTÁ
DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

Čl. 8
(1) Žákům je používání dekorativní kosmetiky v oblasti hlavy a obličeje zakázáno
s výjimkou zdravotních důvodů.
(2) Žákyně mohou používat make-up v přirozených odstínech pleti a rtěnku v jemných
pastelových nebo tlumených odstínech. Výstřední a výrazné líčení, jakož i použití
kosmetických přípravků s leskem a třpytem nebo jejich obdoby není povoleno.
(3) Umělé řasy musí být přirozeného vzhledu, délky a barvy a bez ozdob.
ČÁST PÁTÁ
NEHTY

Čl. 9
(1) Nehty žáků i žákyň musí být čisté a pečlivě zastřižené a mohou přesahovat konečky
prstů maximálně 3 mm (měřeno od špičky prstu).
(2) Lakování nehtů je žákům povoleno ze zdravotních důvodů a to pouze bezbarvým lakem.
(3) Lakování nehtů je žákyním povoleno pouze v tlumených tělových barvách a odstínech
nebo bezbarvým lakem jednotně na všechny nehty. Výstřední a výrazné lakování nehtů,
jakož i jejich zdobení třpytkami, ornamenty apod. je nepřípustné.
(4) Imitace přirozených nehtů (umělé nehty) je povolena, pokud splňuje požadavky kladené
na úpravu nehtů.
ČÁST ŠESTÁ
ŠPERKY

Čl. 10
Nosit lze pouze šperky (prsteny, náušnice, přívěsky, náramky apod.), které nepůsobí rušivě
k vojenskému stejnokroji. Výstřední a nápadné šperky povoleny nejsou. Šperky nesmí bránit
řádnému použití součástek vojenské výstroje, dodržování pravidel bezpečnosti práce a hygieny
nebo jinak ohrožovat výkon dané činnosti. Nošené šperky nesmí vyjadřovat politický názor
nebo přesvědčení, symboly, myšlenky a motivy skupin, spolků, hnutí nebo organizací
propagujících potlačování lidských práv a svobod, diskriminaci jiné rasy, pohlaví, náboženství
a národa nebo národnosti.
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Čl. 11
(1) Při nošení vojenského stejnokroje je povoleno nosit maximálně jeden prsten na každé
ruce. Žádný prsten se nesmí nosit na palci.
(2) Náušnice žáci nosit nesmí. Žákyně smí nosit jeden pár náušnic v každém uchu jednu
stejnou náušnici uchycenou ve středu ušního lalůčku. Náušnice nesmí být tvarem nebo
barvou nápadné nebo výstřední. Velikost náušnice, nesmí přesahovat ušní lalůček.
Délka visacích náušnic (včetně závěsu) nebo průměr kulatých náušnic nesmí přesáhnout
20 mm. Tunely v uších nejsou povoleny.
(3) Piercing viditelných částí těla není povolen. Do uší (kromě náušnic u žákyň), nosu,
jazyka, obličeje nebo jiné části těla, která je viditelná v klidu nebo při jakékoliv
pohybové aktivitě, nesmí být připevněny žádné jiné šperky ani ozdoby. Skrytě nošený
piercing nesmí působit žádné omezení při výkonu činností.
(4) Náhrdelníky a řetízky na krku je povoleno nosit, pokud nejsou při nošení vojenského
stejnokroje vidět. Nosit náramky, řetízky či jiné ozdoby na rukou a na viditelných
částech dolních končetin je zakázáno.
(5) K vojenskému stejnokroji je možno nosit náramkové hodinky, sportovní a zdravotní
měřící náramky (sporttestry, elektronické fitness náramky a jejich obdoby), které
nepůsobí tvarem, velikostí nebo barvou (včetně pásku) rušivým dojmem nebo
výstředně.
ČÁST SEDMÁ
ZDOBENÍ KŮŽE, JEJICH OBSAH, UMÍSTĚNÍ A ROZSAH

Čl. 12
Obecná ustanovení
Pro posouzení přijatelnosti způsobu zdobení kůže u žáků tetováním, značkováním nebo
způsobem, který nemá trvalý efekt, se stanovují tato kritéria:
a) obsah zdobení,
b) umístění zdobení.
Čl. 13
Obsah zdobení
(1) Zdobení kůže umístěné kdekoliv na těle, které svým obsahem symbolizuje politický
názor nebo přesvědčení, myšlenky a motivy skupin, spolků, hnutí nebo organizací
propagujících potlačování lidských práv a svobod, diskriminaci jiné rasy, pohlaví,
náboženství a národa nebo národnosti je zakázáno.
(2) Jedná-li se o zdobení kůže, které není v rozporu s čl. 13 odst. 1, musí být vždy zakryté
a nesmí být viditelné při nošení vycházkového, služebního a polního stejnokroje ve
všech povolených variantách jak ve vojenském objektu, tak i mimo něj.
(3) Omezení uvedené v odst. 2 se nevztahuje na sportovní ústroj. Pokud je však zdobení
kůže obscénní, se sexuálními motivy, propaguje návykové látky a jiný nezdravý životní
styl, vyjadřuje politický názor nebo přesvědčení, musí žáci zdobení kůže i v tomto
případě vhodným způsobem zakrýt nebo je mohou dobrovolně na vlastní náklady
odstranit.
(4) Zakrytím se rozumí použití vhodného zakrývacího prostředku nebo vojenské výstroje.
Takovým prostředkem může být nenápadný, přilnavý, elastický a neprůhledný návlek
nebo náplast tělové barvy nebo krycí přípravek v barvě kůže těla apod. Zakrytí výstrojí
může spočívat v použití dlouhého rukávu, neprůhledných punčoch tělové barvy, kalhot
místo sukně, apod., v souladu s dodržováním ústroje stanovenou na danou činnost.
Zakrývací prostředek musí být odolný proti samovolnému mechanickému odstranění
(shrnutí), odlepení, setření apod.
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Čl. 14
Umístění zdobení
Zdobení kůže se nesmí vyskytovat v oblasti hlavy (obličeje, úst, uší, ve vlasové části hlavy nebo
na krku), na zápěstí, na rukou, dlaních nebo na prstech ruky. Oblasti krku se rozumí jakákoliv
jeho část viditelná při nošení předepsané vojenské výstroje.
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