S 05 Provozní řád domova mládeže

Příloha č. 22/09/2008

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov,
Školní 164

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
1.Údaje o zařízení
Předmět vymezení: domov mládeže
Litovelská 178, 783 91 UNIČOV
tel.: 585 087 532 mobil.: 732 169 590, tel. škola: 585 051 630
IČO 00601730
Vedoucí vychovatel: Ivan Jurčíček
Vychovatelé: Dagmar Marková, Ludmila Škopová
Typ zařízení – DM

Kapacita – 60 žáků

Provoz zařízení – celoročně

Využití pro jiné aktivity: Ubytovací služby pro veřejnost na základě živnostenského
oprávnění .Ubytování o víkendech a o prázdninách se poskytuje pouze skupinám nad
10 osob.

2. Režim dne a režim týdne ubytovaných studentů
Provoz domova mládeže je zajištěn v době mimo vyučování od 13,00 hod. do 22, 00 hod.
a od 22, 00 hod. do 10, 00 hod. stálou službou vychovatelů.
V průběhu vyučování je budova DM uzamčena - není dovoleno se zdržovat v budově
Nemocní žáci po návštěvě lékaře musí odjet domů.
Ve výjimečných případech z důvodu nemoci a po konzultaci s rodiči a třídním učitele provádí dohled nad žáky v dopoledních hodinách na DM osoba pověřená – žák neprodleně
odjíždí do domácího léčení
Příjezdy na DM
Odjezdy z DM

neděle od 17, 00 do 22, 00 hod.
pondělí od 05, 30 do 07,45 hod.
pátek do 15, 30 hod.

Režim dne:
05, 00 – 07, 00 hod.
05, 00 - 07, 30 hod.
06, 30
07, 45
09, 45
13, 00
16, 00
17, 30
18, 00
19, 30
19, 30
21, 30
22, 00

- 08, 00 hod.
- 13, 00 hod.
- 10, 05 hod.
- 16, 00 hod.
- 17, 15 hod.
- 18, 00 hod.
- 19, 30 hod.
- 19, 50 hod.
- 21, 30 hod.
- 21, 55 hod.
- 07, 00 hod.

Budíček – dle rozvrhů
Ranní úklid, osobní hygiena, povinné hlášení návštěvy
lékaře, odchod na snídani a do vyučování
Snídaně
Není dovoleno se zdržovat v budově DM
Svačina
Osobní volno
Studijní klid v budově
Večeře
Osobní volno
Doporučeno sledování TV novin
Studijní klid v budově
Osobní hygiena, příprava na večerku
Noční klid
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Vycházkovým dnem je stanovena středa, kdy studen nemusí o vycházku žádat, ale
důsledně dodržuje dobu návratu :
1. - 2. ročník do 20, 00 hod.
3. - 4. ročník do 21, 30 hod.



Individuální vycházky se umožňují studentům denně v době jejich osobního volna dle
kázně a studijních výsledků :




Žáci s nedostatečným prospěchem ( tři a více dostatečných)
Důsledně dodržují odpolední i večerní studijní dobu s možností
vycházek ve středu
Individuální vycházky v době přípravy na vyučování a plánované výchovné akce jsou
povolovány pouze výjimečně se svolením vychovatele
Vychovatel má právo při neplnění povinností a nerespektování ustanovení řádu DM
omezit vycházky.

REŽIM TÝDNE
Pondělí :

5,30, – 07, 45 hod
Příjezd z domova
Důsledné dodržování studijní doby

Úterý :

Důsledné dodržování studijní doby
19,30 - 21,30 hod.

Tělocvična

Středa :

18, 00 - 20, 00 hod.
18, 00 - 21, 30 hod.

Vycházky 1. a 2. ročník
Vycházky 3. a 4. ročník

Čtvrtek :

16, 00 - 16,45 hod.
16, 45 - 17, 15 hod.
19, 30 - 21, 30 hod.

Úklid pokojů
Kontrola úklidu pokojů
Tělocvična

Pátek :

13, 00 - 15, 30 hod.

Příprava k odjezdu, úklid,
kontrola pokojů, odjezd

Neděle :

17, 00 - 21, 30 hod.

Příjezdy žáků z domova




Žáci dodržují potvrzenou hodinu příjezdu a jsou povinni se ohlásit a zapsat u
vychovatele.
Mají možnost vycházek, návštěvy kina, sportovních akcí jen s povolením vychovatele

Studijní doba :

Každý den od 16, 00 - 17, 15 hod.
a od 19, 30 - 21, 30 hod.
Studijní doba může být prodloužena vychovatelem pouze v mimořádném případě nejdéle do
23.00 hod.
V rámci studia a všeobecného přehledu doma i v zahraničí doporučeno denně sledování TN
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Volnočasové aktivity v režimu dne jsou zařazovány individuálně dle požadavků a zájmů
jednotlivých studentů
Zájmová a sportovní činnost : pěvecké a hudební kroužky při LŠU
taneční kroužky při DDM
kurzy tance a společenského chování pořádané MKZ
individuální sportovní činnost ve sportovních klubech
návštěvy kulturních pořadů, kina a sportovních akcí
pořádání vlastních besed, sportovních akcí dle plánu DM

3. Podmínky pohybové výchovy a otužování
Prostory : společenské místnosti DM, malá a velká tělocvična, posilovna, klubovna na
stolní tenis, tenisový kurt a hřiště na odbíjenou a kopanou, běžecká dráha, horolezecká
stěna a doskočiště.
Otužování : Městský plavecký bazén, sauna
Frekvence : 2 - 3 x týdně 3 až 6 hodin počet žáků 28

4. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování : stravovací zařízení školy ( snídaně, svačina, oběd, večeře a druhá
večeře )
školní bufet doplňková jídla a doplňkový pitný režim
Doba vydávání stravy viz. režim dne.
Pitný režim : zajišťuje jídelna a bufet. Výběr z několika druhů slazených
i neslazených vitamínových nápojů a minerálních vod.
Na DM je pitný režim zajištěn kvalitní pitnou vodou a nápoji z vlastních
zásob.

5. Způsob zajištění výměny ložního prádla a skladování
Výměna prádla :
1x za 14 dní
Způsob praní prádla :
Smluvní zařízení
Způsob nakládání s prádlem : Sklad na čisté prádlo
Použité prádlo se okamžitě odváží do prádelny

6. Ubytování soukromých osob
DM poskytuje ubytování o víkendech a v době prázdnin osobám a skupinám osob.
Výměna prádla pro soukromé osoby je prováděna před a po ubytovací akci.
Přikrývky pro ubytovací akce jsou používány ze skladu zvlášť, jen pro tyto ubytovací účely

Provozní řád domova mládeže vstupuje v platnost 1. září 2012

Ivan Jurčíček
vedoucí vychovatel

Ing. Pavel Nováček
ředitel školy

S 05 Provozní řád domova mládeže

Příloha č. 22/09/2008

