Časový rozvrh domova mládeže
Od 5.00 hod. - buzení podle potřeby – samostatně nebo na požádání ve
vychovatelně, otevření kuchyněk a společných prostor
Před odchodem na teoretickou a praktickou výuku je student povinen se
nasnídat
Dopoledne - příprava na odpolední vyučování a praxi, využití knihovny DM,
internetu, příprava svačiny do školy, hlášení nemocných v DM
Do 19.00 hod. - zájmová činnost, osobní volno studentů
Do 20.30 hod. – zájmová činnost, osobní volno pro studenty VOŠ
18.00 -19.00 hod. - večeře
20.00 -21.00 hod. – večeře
19.00 - 20.00 hod. 18.30 -19.30 hod. 20.00 - 20.30 hod. 20.30 hod.
22.00 hod.
-

studijní klid
studijní klid ve čtvrtek
osobní volno v DM – využití knihovny, posilovny, TV programy
příprava na večerku
večerní klid

pondělí – středa - studenti jsou povinni si setřít na vlhko podlahy, okenní parapety,
nábytek, topná tělesa a kliky, osobní věci jsou uloženy v prostorách k tomu
určených
pondělí – úterý
- vlastní zájmová činnost studentů, videoprogram, posilovna,
kulturní a sportovní činnost, knihovna, odpočinek, studium
Osobní volno do 19.00 hod. pro studenty SOU a SOŠ, do 20.30 hod.
pro studenty VOŠ.
Po dohodě s vychovatelkou vycházky pro studenty mladší 18.ti let do 22.00 hod.,
starší 18.ti let do 23.30 hod.
Pravidelně tělocvična – 18.00 hod. – 19.30 hod.
středa - plánované vycházky pro všechny do 20.30 hod., po dohodě
s vychovatelkou pro studenty mladší 18.ti let do 22.00 hod.,
starší 18.ti let do 23.30 hod.
Prodloužená vycházka v pondělí – středa do 22.00 hod. nebo 23.30 hod., nemusí být
studentovi povolena, pokud si neplní povinnosti vyplývající z Ř DM
čtvrtek - úklidový a větrací den, po kontrole úklidu a po dohodě s vychovatelkou
vycházky podle věku studenta
Zájmová činnost – kultura, sportovní zájmová činnost.
Osobní volno od 19.30 hod. do 20.30 hod.
Pravidelně tělocvična – 19.15 hod. – 20.15 hod.
pátek - odjezd žáků z DM do 14.00 hod.
neděle - příjezd žáků do DM od 16.00 hod. – 20.30. hod.
Výjimky povoleny po předložení písemné žádosti zákonného zástupce nebo
plnoletého studenta – nejdéle do 23.30 hod.
V neděli není vycházkový den. O vycházku si může student požádat pouze, pokud
má splněny své povinnosti – vybaleno cestovní zavazadlo a připraveno do školy.
Časový rozvrh je možné upravit podle teoretické a praktické výuky
V Praze dne 31.1. 2016

