
ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA,  
NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace 

DOMOV MLÁDEŽE, Hoblíkova 14, Nový Jičín 
            telefon: 739 028 955 

 

PROVOZNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD 

DOMOVA MLÁDEŽE 

 

V souladu se školským zákonem č.561/2004 § 123, v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o 

školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v souladu 

se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č.436/2010 Sb., 

zajišťuje organizace ubytování žáků v domově mládeže. 

Kapacita domova mládeže je 32 lůžek, 10 pokojů. 

 

Název a adresa organizace:  

Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín, příspěvková organizace, 

Domov mládeže, Hoblíkova 14, 741 01 Nový Jičín 

Telefon: 739 028 955 

IČO: 00601594 

Odpovědná osoba: Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy 

Zástupce: Mgr. Milena Matějová, vychovatelka 

Název zřizovatele:  Moravskoslezský kraj 

Adresa: 28.října 117, 702 18 Ostrava 

 

 

 

 

 

 



I. 

Podmínky ubytování 

1. Ubytování vzniká uzavřením Dohody o ubytování v domově mládeže mezi Odborným 

učilištěm a Praktickou školou, Nový Jičín, příspěvková organizace (dále jen OU a 

PrŠ) a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Uzavření smlouvy se 

považuje za rozhodnutí o přijetí k ubytování k datu uvedeném ve smlouvě. 

2. Ubytování a veškerou činnost s tím spojenou (provozní, technickou, organizační 

apod.) řídí vychovatel domova mládeže. Provádění ubytovací politiky řídí ředitelka 

školy v součinnosti s ekonomkou školy. 

3. Ubytování na domově mládeže je poskytováno žákům po dobu školního vyučování na 

základě písemné přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo 

zletilého žáka. 

4. Ubytovaný je oprávněn vnést do ubytovacího prostoru nebo vněm užívat věc zvláštní 

hodnoty či elektrický spotřebič jen po předchozím souhlasu vychovatele (týká se i 

vnesení nebo užívání zařízení informační technologie – PC, notebook, tablet apod.)   

V případě souhlasu vychovatele s používáním elektrických spotřebičů se ubytovaný 

řídí dle Pokynu pro použití elektrických spotřebičů – viz příloha č.1. 

5. Odpovědnost ubytovaného za škodu způsobenou ubytovateli porušením svých 

smluvních (právních) povinností se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech se řídí platnými 

ustanovenými občanského zákoníku. 

7. Ubytovaný musí umožnit vstup do pokojů vychovatelům, pracovnici úklidu, 

pracovníkům hygienické stanice, osobám provádějícím revizi elektrospotřebičů a 

ostatních zařízení, protipožární prevenci a kontrolu stavebního či provozně-

technického stavu budov a zařízení dle stavebních předpisů. 

8. Ubytovaný je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k ubytování 

včetně hygienických norem (ubytovaný udržuje pokoj v čistotě a pořádku). 

9. Ve všech prostorách domova mládeže je přísný zákaz kouření, používání 

elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm. 

10. Ubytovatel může poskytovat ubytování pro veřejnost, a to ve dnech, kdy neprobíhá 

školní vyučování. Ubytovaní žáci jsou vždy předem informováni. 

 

 

 



II. 

Ukončení ubytování 

1. Ubytování je ukončeno po uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno. 

2. Písemným odstoupením ubytovaného nebo jeho zástupce od smlouvy (odhlášením se 

z ubytování) před uplynutím sjednané doby ubytování, případně pokud bylo 

ubytovanému přerušeno vzdělávání. 

3. Ukončení ubytování na DM na vlastní žádost v průběhu školního roku musí být 

učiněno písemně. Písemná žádost na ukončení ubytování musí být doručena 

nejpozději 10. dne předchozího měsíce. Pokud tak nebude učiněno platba za další 

měsíc bude účtována v plné výši. V případě ukončení ubytování v průběhu měsíce se 

poplatek za ubytování nevrací ani nekrátí.  

4. Pokud nemůže žák z jakéhokoliv důvodu na DM nastoupit, je povinen zákonný 

zástupce tuto skutečnost neprodleně oznámit pedagogickému pracovníkovi DM 

písemnou formou – vypsaná žádost. 

5. Odstoupením ubytovatele od smlouvy před uplynutím sjednané doby ubytování, 

pokud ubytovaný i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě 

porušuje právní nebo smluvní povinnosti. Za hrubé porušení povinností ubytovaného 

se vždy považuje: 

- prodlení s úhradou ceny za ubytování a stravování, 

- vandalismus a fyzické násilí, 

- porušení povinnosti pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, 

- narušování klidu v domově mládeže, 

- zasahování do práv jiných osob. 

III. 

Úplata za ubytování a služby v domově mládeže 

1. Měsíční poplatek za ubytování je stanoven dle vyhlášky č.436/2010 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízeních. U třílůžkových pokojů je stanoven na částku Kč 

1 200,00, u čtyřlůžkových pokojů na částku Kč 800,00.  

2. Platba za Domov mládeže se stanovuje na pevnou částku Kč 3 500,00 v tomto složení: 

ubytování v rozmezí Kč 800,00 – 1 200,00 a strava ve zbývající částce, která se odvíjí 

od počtu pracovních dní. 

3. Měsíční platbu je nutné nastavit jako trvalý příkaz v bance v částce Kč 3 500,00, tak, 

aby částka byla připsána na účet školy nejpozději 24. den předchozího měsíce.  



Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech a po domluvě 

v kanceláři ekonoma na OU a PrŠ Nový Jičín. 

Číslo účtu pro platbu je 11332801/0100, variabilní symbol je přidělen každému 

žákovi. 

4. Přeplatky budou vyúčtovány a vráceny za září a říjen v listopadu, za listopad a 

prosinec v lednu, za leden a únor v březnu, za březen a duben v květnu a za květen a 

červen v červenci. 

5. Ředitelství školy a Domova mládeže si vyhrazuje právo výše uvedenou finanční 

částku upravit, ve zdůvodněných případech i v průběhu školního roku. 

6. Výše úhrady za ubytování se nemění i v případě, že žák nebude na DM ubytován po 

všechny dny v měsíci.  

IV. 

Vlastní provoz domova mládeže 

1. Příjezd žáků do domova mládeže probíhá vždy nejdříve v pondělí od 6.00 do 8.00 

hodin. Odjezd probíhá v pátek od 13.00 do 15.00 hodin. V nočních hodinách od 22.00  

do 5.30 hodin je domov mládeže uzavřen a příchod i odchod z něj je vyloučen. 

2. Cizím osobám je vstup na DM zakázán. Přítomnost zákonných zástupců a rodinných 

příslušníků na DM je možná po domluvě s vychovatelem a je omezena na nezbytně 

nutnou dobu. 

3. Domov mládeže se řídí dalšími vnitřními předpisy, zejména směrnicemi BOZP a PO 

(Požární poplachové směrnice, Evakuační plány atd.), dále Provozním řádem školní 

jídelny. 

4. Stravování je zajištěno ve školní jídelně OU a PrŠ (snídaně, svačina, oběd, svačina, 

večeře). Svačiny jsou podávány při snídani a večeři. Rozpisy podávání stravy jsou 

obsaženy v denním režimu. Jídelníček je vždy umístěn na hlavní nástěnce DM. 

V jídelně se žák řídí pokyny výchovných pracovníků a Vnitřním řádem školní jídelny. 

Připomínky ke kvalitě stravy, jejímu množství apod. podává žák ihned na místě 

vychovateli. Odhlašování stravy žáci oznamují vychovateli. 

Nedílnou součástí tohoto předpisu je: 

- příloha č.1 Pokyn pro použití elektrických spotřebičů, 

- příloha č.2 Pokyny pro ubytování žáků a režim dne. 

 

Každá ubytovaná osoba je povinna se tímto předpisem řídit. 

 

V Novém Jičíně dne ……………                     Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy 



Příloha č.1  

 

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, 
NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace 
DOMOV MLÁDEŽE, Hoblíkova 14, Nový Jičín 
telefon: 739 028 955 

 
Pokyn pro použití elektrických spotřebičů 

 
1. Žáci mohou používat v DM pouze elektrické spotřebiče, které jsou majetkem      

            DM. 

 

2. V souladu s Provozním řádem domova mládeže je ubytovaný (dále jen 

“oznamovatel”) povinen oznámit ubytovateli veškerá vnesená elektrická zařízení, 

která vnese do ubytovacích prostor. 

 

3. Povinné nahlášení vnesených elektrických zařízení podle předchozího odstavce se 

vztahuje i na zařízení informačních technologií (PC, notebooky, tablety) a další 

přídavná zařízení. 

 

4. Je zakázáno zapojovat a používat v pokojích domácí spotřebiče jako jsou přímotopná 

tělesa, grily, fritézy, kávovary, varné konvice, mikrovlnky, topinkovače. Kulmy, fény a 

elektrické holící strojky je možné používat pouze v koupelně. 

 

5. Oznamovatel vneseného elektrického zařízení musí předložit vychovateli v den 

přinesení elektrického zařízení do DM originál protokolu o revizi a kontrole tohoto 

elektrického zařízení. Vychovatel založí kopii této zprávy do osobního spisu žáka a 

originál vrátí oznamovateli. 

 

6. Pokud oznamovatel nepředloží protokol o revizi a kontrole podle předchozího 

odstavce, využije ke kontrole vneseného elektrického zařízení revizi, kterou zajistí OU 

a PrŠ. Tato bude provedena v průběhu 9. – 10. měsíce daného roku na základě 

seznamu, který připraví vychovatel. Revizi a kontrolu vneseného elektrického zařízení 

hradí oznamovatel v plné výši. 

 

7. Na DM je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým proudem. Závady na 

elektroinstalaci nebo poruchy rozvodu elektrického proudu je potřeba neprodleně 

hlásit vychovateli. 

 

8. Žáci stvrzují svým podpisem seznámení s tímto pokynem vždy při vstupním školení 

na začátku školního roku, případně při pozdějším nástupu žáka do DM. 

 

 

V Novém Jičíně dne ……………                     Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy 

 

 
 
 
 



Příloha č.2  

 

 

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, 
NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace 
DOMOV MLÁDEŽE, Hoblíkova 14, Nový Jičín 
telefon: 739 028 955 

 
Pokyny pro ubytování žáků a režim dne 

 
Provoz domova mládeže 

 

Provoz DM je během školního roku v průběhu pracovního týdne. Příjezd žáků do domova 

mládeže probíhá v pondělí od 6.00 do 8.00 hodin. Odjezd ubytovaných je v pátek od 13.00 do 

15.00 hodin. V době pracovního volna a školních prázdnin není DM v provozu.                            

Bez předchozího souhlasu zákonného zástupce nesmí nezletilý žák během týdne odjíždět do 

místa bydliště, ani nikam jinam. Vše je třeba hlásit vychovateli ve službě. 

Práva ubytovaných žáků na DM 

- právo užívat přidělené ubytovací prostory s příslušenstvím, zařízení DM určené 

pro mimoškolní činnost a další prostory určené pro ubytované, 

- účastnit se se souhlasem vychovatele zájmové činnosti, kulturních, společenských, 

sportovních a jiných akcí pořádaných DM nebo jinými organizacemi, 

- podílet se na organizaci života na DM, 

- obracet se na výchovné pracovníky DM v případě osobních, školních nebo jiných 

problémů či požadavků, 

- vznášet připomínky, předkládat návrhy a podávat stížnosti, 

- požadovat výměnu prádla 1x za 14 dnů, 

- odjíždět z DM po předložení souhlasu rodičů a domluvě s vychovatelem, 

- právo na studijní klid, 

- právo na noční klid. 

Ubytovaní nesmí při výkonu svých práv omezovat práva dalších ubytovaných. 

 

  

Povinnosti ubytovaných žáků na DM 

 

- dodržovat ustanovení platných předpisů a řídit se pokyny pracovníků DM, 

- dodržovat zásady slušného chování a vystupování mezi ubytovanými a vychovateli 

či zaměstnanci školy, 

- na vyzvání vychovatele se podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 

v organismu, 

- dodržovat pravidla hygieny a udržovat pořádek v osobních věcech (udržování 

pořádku ve skříni, ukládání potravin, mytí použitého nádobí, udržování čistoty na 

kuchyňských linkách na chodbách v 1. a 2. patře DM), 

- podílet se na úklidu pokoje (stlaní lůžkovin, vynášení odpadků), 

- šetřit majetek DM a OU a PrŠ a okamžitě hlásit všechny případné závady, 

- chránit svůj majetek před odcizením a poškozením, 

- dodržovat předpisy DM k bezpečnosti a ochraně zdraví a protipožární předpisy, 

- ihned ohlásit vychovateli skutečnost, která by mohla vést k ohrožení zdraví, života 



nebo majetku jeho nebo ostatních ubytovaných žáků, 

- ihned ohlásit vychovateli každé zranění, které si způsobí, 

- v případě onemocnění hlásit tuto skutečnost vychovateli a odjet do domácího 

léčení, 

- informovat vychovatele o změně zdravotního stavu nebo jiných závažných 

skutečnostech (změna čísla telefonu či bankovního účtu, změna bydliště apod.) - u 

nezletilého žáka tak učiní zákonný zástupce, 

- každou nepřítomnost či mimořádný odjezd ohlásit vychovateli - u nezletilého žáka 

tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce, 

- ve svém osobním volnu, které tráví mimo budovu DM, dodržovat veškerá pravidla 

bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví (v tuto dobu vychovatel za nezletilého žáka 

neodpovídá), 

- každý den sledovat informace na nástěnce v 1.poschodí DM, 

- před ukončením ubytování na DM domluvit s vychovatelem termín ukončení 

pobytu na DM, vyrovnat platby za ubytování a stravování, vyplnit a odevzdat 

odhlášku z DM, předat ložní prádlo a svěřené klíče, vystěhovat všechny své osobní 

věci - u nezletilého žáka tak učiní zákonný zástupce. 

 

Bezpečnost a ochrana ubytovaných žáků 

 

- Ubytovaný žák je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách 

DM a školy zákaz kouření, vnášení alkoholu, výbušnin, zbraní a zábavné 

pyrotechniky. Dále se zakazuje užití omamných psychotropních látek a chov 

zvířat. 

- Při větrání pokojů se vždy žáci řídí pokyny vychovatele. Zakazuje se na okna sedat 

nebo se z oken vyklánět. 

- Po schodištích a chodbách DM chodí žáci ukázněně a pomalu. 

- Při opuštění DM se žáci chovají ukázněně a dodržují předpisy a pravidla silničního 

provozu. 

- Žák v době vycházek může navštívit v době provozu krytý nebo venkovní bazén, 

jinde je koupání zakázáno. 

- Žák je povinen ihned ohlásit každý úraz, poranění či nehodu, k němuž dojde 

v DM, či výraznou změnu zdravotního stavu svého i spolubydlícího, která 

vyžaduje návštěvu lékaře či zásah RZS. První pomoc žákům poskytuje vychovatel 

konající službu. 

- Žák se nesmí v denních i nočních hodinách na pokoji zamykat. V době 

nepřítomnosti své i spolubydlících pokoj vždy zamyká a klíč odevzdá na 

vychovatelně. 

- Cenné předměty a hotovost v hodnotě nad 500,- Kč je žák povinen uložit 

u vychovatele. Pokud tak žák neučiní, ubytovatel za ně zvláštní odpovědnost 

nenese. 

- Žáci mohou v souladu s přílohou č.1 tohoto předpisu používat vlastní spotřebiče 

pouze do 22 hodin. Pokud žák nebude toto respektovat, bude používání spotřebiče 

po domluvě s rodiči zakázáno. 

- Žáci stvrzují svým podpisem, že byli prokazatelně seznámeni s obsahem vnitřního 

řádu DM. 

 

 

 

 



Ubytovaným žákům je zakázáno 

- využívat spolubydlících k osobním posluhám, vydírat je nebo zastrašovat a 

používat jiný, psychický či fyzický, nátlak, 

- opouštět DM bez souhlasu vychovatele, 

- pořizovat v DM jakékoliv obrazové záznamy (fotografie, videonahrávky apod.), 

- hrát hazardní hry o peníze nebo cenné předměty, 

- vodit na DM a do budovy školy cizí osoby, výjimkou jsou rodiče a rodinní 

příslušníci ubytovaných žáků, 

- přemísťovat a poškozovat veškeré zařízení DM. 

 

 

Výchovná a kázeňská opatření 

Za vzorné chování, příkladné plnění povinností nebo za mimořádné zásluhy mohou být 

žákovi uděleny: 

- pochvala vychovatele, 

- věcná odměna. 

 

Při porušení ustanovení Vnitřního řádu DM, může být podle závažnosti provinění uděleno 

některé z následujícího výchovného opatření: 

- napomenutí vychovatele, 

- důtka ředitele školy, 

- podmíněné vyloučení z DM, 

- vyloučení z DM. 

 

Výchovná opatření a pochvaly oznamuje písemně vychovatel zákonným zástupcům žáka či 

zletilému žákovi. 

 

Vybavení domova mládeže 

Vybavení pokojů: válenda s prostorem na uložení lůžkovin, antialergická deka a polštář, deka, 

noční stolek, lampička, šatní skříň, stůl a židle, připojení k internetu. 

 

V 1.patře je k dispozici čajová kuchyňka vybavená varnou konvicí. 

Ve 2.patře je umístěna kuchyňka s varnou konvicí a mikrovlnnou troubou a prostor pro 

žehlení (žehlička, žehlící prkno). 

Ostatní prostory: Na 1. patře se nachází vychovatelna. Na 2.patře je vychovatelna a 

společenská místnost vybavená televizí, připojením k internetu, stolem na tenis, stoly a 

židlemi ke studiu, klavírem. V případě potřeby jsou k dispozici stolní lampičky. 

Požadavky na hygienické zařízení 

Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje mají sdílenou koupelnu s umyvadlem, WC a sprchou. Dva 

třílůžkové pokoje mají samostatnou koupelnu se sprchou, umyvadlem a WC. Vychovatelna 

na 1.patře je vybavena umyvadlem a WC. Vychovatelna na 2.patře je vybavena umyvadlem. 

Režimové požadavky 

Volnočasové aktivity probíhají v souladu s „Režimem dne“ (k dispozici na nástěnce DM). 

Podmínky pro tělovýchovné aktivity jsou individuální. Je umožněna návštěva krytého bazénu, 

venkovních sportovišť, posilovny, bowlingu a zájmových kroužků organizovaných středisky 

volného času. 



Je umožněna návštěva kina či divadla po domluvě s vychovatelem (čas odchodu na 

představení a návratu na DM). Žáci mladší 18 let mohou navštívit představení se zahájením 

ve 20.00 v doprovodu plnoletého spolubydlícího. 

 

Preventivní požadavky 

Evidence a registrace úrazů je prováděna v knize úrazů, která je umístěna ve vychovatelně na 

1.patře. Zde je také umístěna lékárnička první pomoci, která je pravidelně doplňována a 

kontrolována platnost spotřeby jejího obsahu. 

Telefonní čísla první pomoci a lékařských zařízení jsou umístěna na nástěnce ve 

vychovatelně. 

  

Žák s diagnózou nemoci odjíždí ihned do domácího léčení. V případě nezletilého žáka je tato 

skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který zajistí bezodkladné vyzvednutí 

žáka v nejkratším možném čase. 

V případě infekčního onemocnění žáka je zajištěno jeho oddělení od ostatních ubytovaných 

v izolační místnosti, která je na DM k tomuto účelu zřízena. Je zajištěn dohled vychovatele či 

dalšího pedagogického pracovníka. 

V izolaci nemocný žák pobývá až do odchodu z DM nebo do doby převzetí zákonným 

zástupcem v případě nezletilého žáka. 

 

Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu 

V objektu DM a školy je přísný zákaz užívání návykových látek, kouření, používání 

elektronických cigaret, požívání alkoholu. Žáci jsou na to upozorněni při poučení o 

bezpečnosti na začátku školního roku a v jeho průběhu. Vychovatel provádí v přítomnosti 

žáků namátkové kontroly držení návykových látek a alkoholu na DM a vede o těchto 

kontrolách dokumentaci. 

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
Teplota vzduchu: 

 V pobytových místnostech má být teplota 22° ± 2°C (pokoje a další místnosti určené k 

činnosti a odpočinku). Možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny je zajištěna 

žaluziemi. Kontrola teploty vzduchu v pobytových místnostech je měřena nástěnnými 

teploměry. Při poklesu teploty vzduchu pod 18°C ve třech po sobě následujících dnech a při 

poklesu teploty pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven. 

 

Větrání: 

V pokojích a společenských místnostech probíhá větrání přirozeně okny – ráno před 

odchodem z DM, během pobytu na pokojích a před večerkou. Studenti jsou upozorněni na 

zavírání oken při odchodu na vyučování a na vycházku v průběhu topné sezóny.                             

Nucené větrání sprch a WC jsou zajištěny ventilátory. 

Osvětlení:                                                                                                                                              

Denní osvětlení je zajištěno okny se stínícími žaluziemi. Všechny místnosti jsou vybaveny 

umělým osvětlením. Ubytovaní studenti mají lampičky, u kterých jsou každoročně prováděny 

elektroinstalační revize. 

Zásobování pitnou vodou 

Zdroj pitné vody je zajišťován z veřejného vodovodu. 



Výměna lůžkovin a úklid na DM 

Výměna lůžkovin se provádí dle příslušného hygienického předpisu 1x za 14 dnů 

(vyhl.410/2005 Sb., §23, odst.1). Znečištěné lůžkoviny jsou ihned po výměně odváženy do 

prádelny na OU a PrŠ k vyprání a vyžehlení. Čisté lůžkoviny se skladují v samostatném 

skladě v DM. 

 

Úklid je prováděn dle příslušného hygienického předpisu (vyhl.410/2005 Sb.,§22). 

Úklid všech prostor se provádí ihned po znečištění. Pomůcky pro úklid, čistící a dezinfekční 

prostředky se ukládají v úklidové komoře, ke které má přístup vychovatel. 

Ubytovaní žáci si denně stelou postele, uklízí své osobní věci a vynášejí odpadky. Udržují 

pořádek v umyvárnách a na záchodech. Pořádek je kontrolován vychovatelem. 

 

Denní úklid: 

Pracovnice úklidu provede setření na vlhko všech podlah určeným prostředkem na podlahy, 

setření nábytku, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel. Za použití čistících 

prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís a prkének. 

 

Týdenní celkový úklid: 

Pracovnice úklidu provede jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a 

umývárnách se sprchovým koutem a dezinfikování umyváren a záchodů. 

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Na každém patře se nachází odvětraná úklidová místnost vybavená výlevkou s přívodem 

tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody. Zde jsou uloženy úklidové pomůcky a 

desinfekční prostředky. Vzniklé pevné odpadky se denně vynášejí do uzavíratelných 

popelových nádob. Tříděný odpad – plasty, papír, sklo, který je ukládán do nádob v přízemí, 

1. a 2. patře je 1x týdně vynášen do nádob na tříděný odpad. 

Pokyny pro případy nouze 

Provozní řád nenahrazuje jiné směrnice, zejména BOZP a PO, dle kterých se řeší mimořádné 

situace. 

 

 

V Novém Jičíně dne ………….. 

 

 

 

Mgr. Milena Matějová, vychovatelka                                Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy 

 

 



REŽIM DNE 

 

05.30 – 07.00  budíček 

05.45 – 07.45  snídaně 

     Žáci opouštějí DM nejpozději v 07.45 hodin. 

08.00 – 13.00  DM uzavřen    

13.00 – 15.00  příchod žáků ze školy a praktického vyučování 

15.00 – 17.00  osobní volno, zájmová činnost 

17.00 – 17.30  večeře (středa) 

17.30 – 18.00  večeře (pondělí, úterý, čtvrtek)      

18.00 – 19.00  osobní volno, zájmová činnost      

19.00 – 21.00  studijní doba 

21.00 – 21.30  hygiena, úklid 

21.30 – 22.00  večerka 

22.00   noční klid 

 

 

 


