Střední zdravotnická škola
530 03 Pardubice, Průmyslová
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Vnitřní řád domova mládeže
Domov mládeže (dále jen DM) slouží pro ubytované žáky střední zdravotnické školy
(dále jen SZŠ), kteří z provozních důvodů školy, začátku a ukončení školního vyučování nebo praxe, nemohou denně dojíždět od zákonných zástupců. Poskytuje jim
ubytování, stravování, vhodné podmínky pro přípravu na vyučování a na budoucí
povolání. V neposlední řadě poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, dále rozvoj jejich schopností, nadání a zájmů.
Ubytování na DM je zařazeno do 1.kategorie. Pokoje jsou třílůžkové (na požádání
a za příplatek lze pokoj obsadit 2 žáky, pokud je volná kapacita) a vždy 2 pokoje mají
společné sociální zařízení.
Kapacita DM umožňuje počtem ubytovaných žáků vytvořit až 3 výchovné skupiny.
Tento vnitřní řád je vydáván v souladu s § 121 a s § 123 zákona č. 561/2004 Sb.
O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízení ve znění pozdějších předpisů.
Všeobecná ustanovení
1. Vnitřní řád DM je dokument, který blíže určuje a specifikuje kromě všeobecných ustanovení, také práva a povinnosti žáků, provoz DM a režim dne.
2. Vychovatelky seznámí a proškolí při nástupu na DM všechny žáky
s ustanovením tohoto řádu, který jsou všichni ubytovaní povinni dodržovat.
Nedodržení tohoto řádu je hrubým porušením základních norem a bude řešeno příslušnými pedagogickými pracovníky. Součástí proškolení jsou i zpracované bezpečnostní předpisy, které nejsou v řádu DM uvedeny.
3. Na umístění v DM nemají žáci právní nárok. Žáci se na DM umísťují v rámci
ubytovací kapacity s přihlédnutím k místu bydliště a k rodinným důvodům.
Provoz DM je po dobu školního roku ve dnech školního vyučování. Provoz DM
začíná převážně nedělí a končí v pátek. Doba provozu DM v daném školním
roce je přizpůsobena školnímu vyučování a blíže vymezena v ročním plánu
DM. V průběhu školního roku může docházet ke změnám v provozu DM.
4. Přihlášku k ubytování podávají zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí
žáci na DM nebo do SZŠ do 30.června. V pozdějším termínu mohou přihlášky
do DM podávat zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, kteří byli do
SZŠ přijati dodatečně nebo došlo v průběhu období ke změně rodinných důvodů. Pokud to dovolí kapacita, mohou být přijati i žáci z jiných SŠ.

5. Během školního roku může být žákovi ubytování v DM ukončeno z těchto důvodů:
- požádá-li o ukončení ubytování písemně zákonný zástupce nezletilého žáka
nebo zletilý žák
- neplatí-li zákonný zástupce žáka příspěvek na ubytování po dobu jednoho
měsíce, s výjimkou vážných důvodů, které mohou dočasně zabránit pravidelné platbě – prokazatelně doložit vedení SZŠ
- přestane-li být žákem SZŠ, případně jiné střední školy
- byl-li žák pro porušení řádu DM z ubytování vyloučen
Bližší pravidla k ukončení ubytování a stravování na DM určuje rozhodnutí ředitelky DM pro každý nový školní rok. Při porušování pravidel vnitřního řádu
DM se uplatňují výchovná opatření podle školského zákona § 31. Konečné
rozhodnutí má ředitelka DM na základě průkazných důkazů po prošetření přestupku.
6. Pravidelně do 20.dne v každém měsíci školního roku musí zákonný zástupce
ubytovaného žáka uhradit měsíční splátku za ubytování. Cena za ubytování
se stanovuje dle platné vyhlášky a je vždy stanovena rozhodnutím ředitelky
DM na školní rok. Základní částka se vztahuje na obsazenost pokoje 3 žáky.
Lze požádat o obsazení pokoje jen 2 žáky za vyšší měsíční úplatu, dovoluje-li
to kapacita DM. Pokud zákonný zástupce žáka nedodrží dobu splatnosti za
služby, tj. do 20.dne v měsíci, nebude nadále ubytován na DM. Platby se provádí bezhotovostně na účet školy. Ve výjimečných případech (např. sociální
důvody) lze s vedením školy dojednat splátkový kalendář a platbu posílat
zvlášť na ubytování a zvlášť na stravování.
Je-li žák ubytován méně než polovinu pracovních dní v měsíci z důvodu organizace výuky-odborné praxe, lze stanovit žákovi poloviční výši úhrady za měsíční ubytování. Na slevu poplatku nemají vliv prázdniny a akce pořádané školou (soutěže, lyžařský nebo turistický kurz, brigády, nemoc, aj.). Pokud žák
není přítomen na DM celý měsíc (např. dlouhodobé onemocnění) poplatek za
ubytování neplatí – musí schválit vedení SZŠ na základě podané žádosti.
Ubytovaný žák odebírá ve školní jídelně obědy a večeře. Platba za stravu je
také bezhotovostní na účet školy. Žáci ubytovaní na DM z jiných středních
škol odebírají večeře.
Pobyt na DM v době víkendů je řešen v právech ubytovaných žáků.
7. Vstup na DM je povolen pouze žákům ubytovaným na DM, zákonným zástupcům a pracovníkům SZŠ. Dále je vstup povolen inspekčním orgánům a osobám, které mají souhlas ke vstupu od ředitelky DM.
Návštěvy přijímá žák vždy s vědomím vychovatelky. Vychovatelka určí místo
a dobu pro návštěvu, týká se i dojíždějících spolužáků.
Vstup na DM po 22:00 hodině je možný pouze se souhlasem vychovatelky.
Vzájemné návštěvy žáků na pokojích upravují v řádu DM práva ubytovaných
žáků v bodu 8.
8. O uvolnění žáka z DM pro potřeby školy po skončení vyučování (např. příprava akcí pro mateřské nebo základní školy, den otevřených dveří, aj.) rozhoduje vychovatelka na základě žádosti třídní učitelky nebo jiného pedagogického
pracovníka školy. V této době přebírá pedagogický pracovník zodpovědnost
za žáka.
9. Dnem vycházek je stanovena hlavně středa. Vycházky povoluje (nebo omezuje) zásadně vychovatelka, která vykonává službu. Maximální stanovená doba
vycházek je: 1.ročník do 20:30 hodin a 2.ročník do 21:00 hodin
3.ročník do 21:30 hodin, 4.ročník a nástavba do 22:00 hodin (případně do
23:00 hodin).
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V individuálním případě může vychovatelka povolit návrat v jinou dobu, než je
stanoveno řádem DM. V době pobytu mimo DM a na vycházkách nezodpovídá vychovatelka za žáky. Vychovatelka má právo prodloužit délku vycházky
u žáka jako formu odměny.
Vycházky jsou povoleny do Pardubic. Vycházky (výjezdy) do jiných měst a obcí se povolují ve výjimečných případech, a to na základě písemného, nebo
ústního souhlasu zákonných zástupců po dohodě s vychovatelkou.
Po individuálním posouzení může vychovatelka povolit vycházku i v jiný den,
a to i do večerních hodin. Pravidelné a nepravidelné (např. divadlo, kino, aj.)
zájmové aktivity se do vycházek nezapočítávají.
10. V průběhu měsíce září až října provedou vychovatelky individuální a poznávací pohovory s ubytovanými žáky.
11. Každý žák je povinen dodržovat ustanovení tohoto vnitřního řádu DM, bezpečnostní a další předpisy, se kterými je seznámen při nástupu na DM.
12. Neznalost vnitřního řádu DM a příloh tohoto řádu se neomlouvá. Dodatky,
opravy nebo doplňky vnitřního řádu jsou vyhrazeny.
Práva ubytovaných žáků
1. DM při SZŠ v Pardubicích umožňuje všem ubytovaným žákům bez rozdílu
právo na bezpečný pobyt v klidném prostředí se zajištěným stravováním
a dalšími službami, podle možností zohledňuje jejich individuální zájmy.
2. Ubytovaní žáci mají právo používat vybavení přiděleného pokoje DM
s příslušenstvím a využívat další prostory a vybavení pro ně určené ke svému
osobnímu rozvoji.
3. Žáci, kteří jsou ubytováni, chrání DM před jakýmkoliv tělesným nebo duševním
násilím, nikdo nesmí zasahovat do jejich soukromé korespondence, útočit na
jejich čest a pověst.
4. Každý ubytovaný žák má právo na vlastní názory, tyto svobodně vyjadřovat
a projevovat, přijímat informace, svobodně myslet, sdružovat se, pokud toto
není v rozporu s platnou legislativou.
5. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkající se podstatných záležitostí jeho vzdělávání a výchovy, přičemž jeho vyjádření musí být věnována
pozornost, odpovídající jeho věku, rozumovým schopnostem a stupni vývoje
osobnosti.
6. Má právo podílet se na výchově, kulturní, společenské a sportovní činnosti
a podávat návrhy k veškerému dění a životu na DM prostřednictvím individuálního nebo skupinového kontaktu s vychovatelkami.
7. Žáci ubytovaní na DM mají možnost navštěvovat různé zájmové kroužky
a sportovní oddíly i mimo areál školy. Odchody a příchody žáků jsou řádně
evidovány u vychovatelky, která vykonává službu.
8. Se souhlasem spolubydlících přijímat návštěvy dalších ubytovaných žáků na
pokoji a spolužáků ze SZŠ (mimo studijní dobu a noční klid) a používat vlastní
rádio, počítače, notebooky, tablety, přehrávače a mobilní telefony.
9. Dle uvážení vychovatelky a na základě jejího povolení mohou žáci výjimečně
sledovat televizní pořady v době nočního klidu. Týká se i přípravy do školy.
10. Ubytovaní žáci mají právo obracet se se svými žádostmi a stížnostmi na vychovatelky nebo další pedagogické pracovníky školy.
11. Mají právo na písemný, osobní i telefonický kontakt se svými zákonnými zástupci nebo blízkými osobami. Vychovatelka určuje podmínky, za kterých se
osobní kontakt provádí.
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12. Být každodenně informování o společenském dění prostřednictvím rozhlasu,
televize, tisku i internetu. Mají právo na informace, které jsou důvěrného charakteru (např. přehled o prospěchu). Na informace také mají právo zákonní
zástupci a týká se také zletilých žáků.
13. Požadovat individuální pomoc nebo radu při řešení svých osobních problémů
od vychovatelek DM při zachování mlčenlivosti o jejich osobních problémech.
14. Ve výjimečných případech mají zletilí žáci možnost ubytování na DM po dohodě s vedoucí vychovatelkou i v době uzavření DM (např. víkendy, volné dny,
ředitelské volno) za předem stanovených podmínek a poučení o bezpečnosti.
15. Mají právo požádat vychovatelku o vycházku do města dle stanovených pravidel.
Povinnosti ubytovaných žáků
1. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny vychovatelek, případně dalších pedagogických pracovníků. Dále dodržovat předpisy a pokyny
DM k ochraně zdraví a bezpečnosti, včetně bezpečného pohybu a pobytu na
DM. S těmito předpisy jsou žáci seznámeni na začátku školního roku.
2. Příjezdy ubytovaných žáků na DM od rodičů v neděli a ve svátcích jsou stanoveny nejpozději do 22:00 hodiny. Na pozdější příjezd musí mít žák písemnou
omluvenku od zákonných zástupců. Příjezdy v pondělí ráno povoluje vychovatelka na žádost zákonných zástupců tak, aby byl žák včas ve škole nebo na
praxi. Ve vážných případech se může žák dostavit na DM i mimo uvedenou
dobu, ale je povinen tuto skutečnost předem oznámit písemně nebo dát telefonicky na vědomí vychovatelce.
Dodatek č.1 k řádu DM vymezuje zvláštní postup a pravidla k příjezdu nebo
příchodu na DM a odchodu z DM v době, když dozor nevykonává vychovatelka.
3. Pro odjezdy k zákonným zástupcům během týdne musí mít žák písemnou
omluvenku, kterou předloží vychovatelce (týká se mladších 18-ti let). Ve výjimečných případech zákonný zástupce před odjezdem musí telefonicky potvrdit odjezd žáka domů a omluvit ho u vychovatelky. Písemnou omluvenku žák
doloží po návratu na DM.
4. Nemůže-li se žák pro překážku dostavit včas z místa bydliště na DM (např.
nemoc, rodinné důvody) ohlásí svoji nepřítomnost na DM ihned, a to telefonicky nebo mailem, zprávou na služební mobil. Písemnou omluvenku žák doloží
dodatečně při příjezdu na DM.
5. Žáci jsou povinni požádat vychovatelku o povolení návštěvy u lékaře a informovat o svém zdravotním stavu, úrazu. Všichni nemocní musí ihned oznámit
vychovatelce nemoc, odjet domů po dohodě se zákonným zástupcem. Jde
o ochranu zdraví všech přítomných na DM z důvodu šíření nákazy. Výjimečně
může léčení probíhat na DM, rozhoduje vychovatelka. Tyto případy upřesňuje
dodatek řádu DM č.2.
6. Žáci, kteří mají praxi nebo dřívější vyučování a vstávají dříve než v době budíčku, zbytečně neruší ostatní spící spolubydlící a chovají se ohleduplně.
Stejně se tato povinnost vztahuje i na žáky, kteří přicházejí na DM z akcí po
22:00 hodině.
7. K základním povinnostem patří ohlašovací povinnost, tzn. že při každém příchodu na DM anebo odchodu z DM se musí každý ubytovaný žák nahlásit
osobně vychovatelce, která vykonává službu na DM a zároveň provádí kontro4

lu každého žáka. Vztahuje se ohlašovací povinnost také na činnosti v areálu
SZŠ.
8. Žáci vykonávají na DM denní službu, která pomáhá vychovatelce
v organizování činnosti a udržení klidu a pořádku. Povinnosti služby řeší dodatek řádu DM č.3.
9. V prostorách DM a celého areálu školy platí přísný zákaz kouření, týká se
i elektronických cigaret, pití a přechovávání alkoholických nápojů, požívání
zdraví škodlivých látek, přechovávání návykových látek, chemikálií, výbušnin
a různých zbraní. Pokud žák poruší tento zákaz, může být okamžitě vyloučen
z DM a s přestupkem budou seznámeni zákonní zástupci, včetně dalších výchovných opatření.
10. Po skončení školního vyučování nebo praxe se ubytovaní žáci bezdůvodně
nezdržují mimo DM bez vědomí vychovatelky a dostaví se v době co nejkratší
na DM. Po dohodě s vychovatelkou mohou DM opět opustit.
11. Ubytovaný žák odebírá ve školní jídelně obědy a večeře. K odběru stravy
slouží čipy nebo karta ISIC. Z vážných zdravotních důvodů může být odběr
stravy přerušen. Ubytovaný musí předložit lékařské vyjádření.
12. Větší obnosy peněz jsou žáci povinni při příjezdu na DM uložit u vychovatelky.
Tato povinnost se vztahuje i na cenné předměty. Přechovávání peněz, notebooků, drahých mobilních telefonů a jiných cenností na pokojích je na vlastní
nebezpečí ubytovaných žáků a za případné ztráty DM neručí. Škola je pojištěna, ztrátu nebo krádež musí žák okamžitě nahlásit vychovatelce, která stanoví
další postup.
Používání notebooku, tabletu, mobilních telefonů pokud neslouží jako pomůcka pro přípravu do školy, se nesmí používat v době přípravy na výuku, na akcích organizovaných DM, dále v době nočního klidu. V opačném případě žák
odevzdá příslušnou věc vychovatelce do úschovy.
13. Dodržovat zásady slušného chování a dbát práv ostatních. Zachovávat pravidla slušného vzájemného a společenského soužití. Není dovolen jakýkoliv projev šikany, diskriminace a násilí.
14. Po vstupu na DM se žák musí přezout do domácí obuvi. Pokud bude žák
opouštět školu v rámci výuky, bude mu umožněno přezutí na DM.
15. Dbát o svůj zevnějšek, dodržovat všechna zdravotní a hygienická pravidla,
včetně osobní hygieny. Žák se pohybuje po DM a ve škole ve vhodném oblečení.
16. Udržovat v pořádku svoje věci, čistotu svého pokoje a sociálního zařízení.
Denně provádí potřebný úklid pokoje a podílí se na úklidu společných prostor.
Denně žáci vynášejí odpadky. Před odchodem do školy je pokoj uklizený.
17. Spát na válendě povlečené ložním prádlem. Výměna ložního prádla se prování pravidelně za spolupráce žáka. Výměnu lze provést i mimo uvedený termín.
18. Pečovat, ochraňovat a šetrně využívat veškeré zařízení na pokoji a na DM –
kuchyňky, klubovny, studovny. Zabraňovat jeho úmyslnému poškozování,
včetně malby. Není dovoleno lepit plakáty a obrázky na nábytek nebo stěny.
V případě úmyslného poškození nebo poškození z nedbalosti je viník povinen
uvést věci do původního stavu. Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce není
schopen opravu provést sám, uhradí veškeré náklady spojené s opravou nebo
uhradí náklady na pořízení věci nové. Pokud nebude zjištěn viník, škodu
uhradí žáci z pokoje společně. O délce času na opravu nebo na výměnu věci
rozhoduje vedoucí vychovatelka a informuje zákonné zástupce o vzniklém
problému.
19. Žáci jsou povinni okamžitě hlásit vychovatelce zjištěné závady na inventáři
DM, vybavenosti a zařízení pokoje. Výzdoba na pokoji musí být umístěna na
5

nástěnkách nebo zavěšena na silonech. Nesmí mít charakter rasismu, nacionalismu, různých hnutí mládeže a sprostých výrazů, erotiky.
20. Žákům na pokojích není povoleno používání vlastních elektrospotřebičů, kromě fénu a žehliček na vlasy, mobilů s nabíječkami, tabletu a notebooku, rádií
s platnou revizí, kterou žáci předkládají při nástupu na DM. Ostatní elektrospotřebiče (TV, varné konvice, vařiče, mikrovlnné trouby, žehličky, PC, aj.) jsou
využívány ve společných prostorách DM – kuchyňky, klubovny, studovny
a mají pravidelně prováděnou odbornou kontrolu.
21. Nesmí žáci zasahovat nebo nějak manipulovat s hasicími přístroji, elektroinstalací nebo vodoinstalací. Mají za povinnost šetřit elektrickou energii a vodou.
Důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví na DM.
22. Při ztrátě klíče od pokoje je povinností žáka ohlásit tuto skutečnost vychovatelce, ta zajistí jeho dokoupení přes SZŠ. Žák uhradí, případně žáci z pokoje
vzniklou škodu.
Před odchodem do školy poslední žák z pokoje zamyká a odevzdává klíč do
kanceláře vychovatelek a při příchodu klíč vyzvedává. Během noci se žáci na
pokojích z bezpečnostních důvodů nezamykají.
23. Povinností při vstupu do tělocvičny je mít sportovní obuv a dodržovat bezpečnostní pravidla pro sportovní činnosti i na školním hřišti, řídit se pokyny vychovatelky nebo jiného pedagogického dozoru.
24. Žáci mají zákaz koupání ve volné přírodě mimo veřejné koupaliště nebo lázně,
kde vykonává dozor plavčík.
25. Zakazuje se zkracování cest po travnatých plochách v areálu školy a přes
školní hřiště. Dále není dovoleno lezení přes plot kolem školy.
26. Z hygienických důvodů se nedovoluje půjčování oblečení mezi ubytovanými
žáky.
27. Zakazuje se užívání nelegálního softwaru, zneužívání přístupu na zakázané
webové stránky. Dodržovat pravidla bezpečného internetu i u vlastních notebooků a tabletu, mobilů. Žák nesmí ubližovat formou „kyberšikany“ ostatním
žákům a dalším osobám za využívání sociálních sítí. Poškozovat jméno školy
a DM.
28. Po skončení studia a ukončení ubytování předat v pořádku pokoj a jeho vybavení vychovatelce.

Přílohou vnitřního řádu DM je dodatek č.1,2,3,4 a vzorový režim dne.
Bezpečnostní předpisy jsou další přílohou vnitřního řádu DM.
Tento vnitřní řád domova mládeže (včetně příloh) vstupuje v platnost dne 1.září 2020

V Pardubicích dne 1.9.2020
Mgr. Máslová Monika
Ředitelka domova mládeže

Mgr. Ouředníková Zuzana
Vedoucí vychovatelka
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Dodatek k vnitřnímu řádu domova mládeže č.1
1. Žákům bude umožněn vstup na DM ve výjimečných případech v době školního vyučování a v době, kdy je DM uzavřen (kromě pátků). Žák se
s vychovatelkou domluví předem, ta stanoví pravidla a obdrží klíče od pokoje.
Vychovatelka informuje o žákovi ostatní vychovatelky, které provedou kontrolu
žáka po nástupu do služby. Na DM se žák zdržuje nezbytně dlouhou dobu,
poté odejde na výuku, k lékaři nebo odjede domů. Pokud dojde ke změně
v rozvrhu hodin, může žák trávit volné hodiny na DM se souhlasem vychovatelky.
V době přípravy na maturitní nebo závěrečné zkoušky se může žák připravovat na DM se souhlasem vychovatelky.
2. Příjezdy na DM probíhají nejčastěji v neděli od 19,30 hodiny, případně
v pondělí ráno tak, aby byl žák včas ve škole nebo na praxi. Žák mladší 18-ti
let po příjezdu na DM předá vychovatelce odjezdovou knížku. Plnoletí žáci
svůj příjezd ohlásí vychovatelce – denní evidence přítomnosti.
Dodatek č.2
1. Ubytovaný žák, který nemůže buď ze zdravotních nebo jiných důvodů odjet
domů v případě nemoci, se předá zdravotní asistence. V případě potřeby nemocný navštíví lékaře v Pardubicích. Dopoledne nemocný žák tráví čas pod
dohledem zdravotní asistentky, vychovatelka po nástupu do služby vyzvedne
osobně nemocného žáka a obdrží informaci o jeho zdravotním stavu.
2. Při mimořádné situaci (epidemie) k ochraně zdraví se provoz DM řídí zvláštními pokyny z MŠMT nebo MZ.
3. Vychovatelka rozhodne dle zdravotního stavu žáka další postup, změří teplotu, ověří možnost alergické reakce na léky, kontaktuje zákonného zástupce.
Dodatek č.3 – povinnosti služby
1. Na patře DM vykonává službu žáků jeden pokoj každý týden, je uvedena na
nástěnce v týdenním programu.
2. Službu vykonávající žáci se musí co nejdříve po skončení výuky dostavit na
DM a přihlásit se vychovatelce, která jim předá další pokyny.
3. Služba pomáhá vychovatelce s organizací dne a denního programu,
s dodržováním režimu a řádu DM.
4. Službu žáků určuje vychovatelka. Po dohodě lze službu vyměnit nebo posílit.
5. Dle potřeby služba zajišťuje úklid společných prostor (klubovny, studovny
a kuchyňky) a pečuje o květiny na DM.
6. Služba před večerkou zkontroluje společné prostory a zkontroluje vypnutí
všech elektrospotřebičů a PC.
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Dodatek č. 4 – provozní řád kuchyňky
1. Služba týdne zodpovídá za pořádek v kuchyňce.
2. Zajistí, aby každý žák po sobě umyl a uklidil použité nádobí a uvedl kuchyňku
do původního stavu.
3. Dle potřeby služba vynese večer odpadkové koše a zlikviduje případné zbytky
jídla.
4. Užívání všech elektrospotřebičů v kuchyňce upravují pokyny k jejich bezpečnému používání, jsou viditelně vyvěšené.
5. Pokud si ubytovaní žáci zapůjčí nádobí z kuchyňky, musí ho co nejdříve vrátit
zpět, aby sloužilo i ostatním žákům na DM. Nádobí musí být umyté a čisté.
6. Žáci používají vybavení kuchyňky pouze zde, není dovoleno vařit jídlo nebo
nápoje na pokojích, odnášet elektrospotřebiče.

RÁMCOVÝ DENNÍ REŽIM
– konec nočního klidu (praxe v 5:00 hodin)
– ranní hygiena, úklidy pokojů, příprava do školy, odchody do
školy dle rozvrhů
9:00 hodin
– uzavření DM po kontrole pokojů (kromě pátků)
11:30
– otevření DM, příchody z praxe a z dopolední výuky, oběd
15:15 hodin
– organizační záležitosti po odpolední výuce, schůzky VS
15:30 – 17:15 hodin – zájmová činnost, vycházky do města, úklid pokojů 2x týdně
17:15 – 17:45 hodin – večeře, osobní volno
18:00 – 19:30 hodin – povinná příprava do školy, doba klidu při samostudiu
19:30 – 21:30 hodin – pokračování samostudia, sledování TV, večerní program
21:00 – 22:00 hodin – osobní hygiena, příprava na večerku
22:00 hodin
– večerka, noční klid
6:00 hodin
6:00 – 8:50 hodin

V době souvislých praxí je DM přístupný bez časového omezení ve dnech neděle až
pátek. Režim dne se může upravit podle časové potřeby školy a provozních podmínek.
Vychovatelka může omezit nebo zakázat vycházku žákovi, který má vážné studijní
problémy nebo porušuje dodržování vnitřního řádu DM, po dohodě se zákonnými
zástupci.
Žáci starší 18-ti let po dohodě s vychovatelkou mohou přicházet na DM do 23:00 hodin.
Vychovatelka může povolit dobu samostudia, přípravy do školy i po večerce do 24:00
hodin.
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