
         Časový rozvrh domova mládeže 
Od 4.30 hod. -  buzení podle potřeby – samostatně nebo na požádání ve vychovatelně, 
otevření kuchyněk a společných prostor 
Dopoledne   -  příprava na odpolední vyučování a praxi, příprava svačiny do školy, hlášení 
nemocných v DM, hlášení vycházek, hlášení odjezdů domů – u nezletilých musí být potvrzen 
písemně zákonným zástupcem 
 
Do 19.00 hod.  -  zájmová, společenská a sebevzdělávací činnost, příchody žáků do 

DM  
Do 20.30 hod.  – zájmová činnost, příchody studentů do DM VOŠ  
 
19.00 -21.00 hod.  – večeře, žáci/studenti, kteří si připravují večeři, jsou ohleduplní a 
neruší studijní klid 
19.00 - 20.00 hod.  -  studijní klid 
20.00 - 20.30 hod.     -  osobní volno v DM – využití knihovny, TV programy, krátká vycházka 
za účelem nákupu potravin - po nahlášení a domluvě s vychovatelkou. Tato vycházka 
nemusí být povolena, neplní- li si žák své povinnosti 
20.30 hod.               -  příprava na večerku 
22.00 hod.  – 6.00 hod.        -  noční klid 
 
pondělí – středa   - žáci/ studenti jsou povinni, udržovat pořádek na pokoji, osobní věci 
ukládat v prostorách k tomu určených 
 
pondělí – úterý  - vlastní zájmová činnost žáků, posilovna – denně  
od 16.00 hod. do 19.00 hod., žák/student je povinen řídit se Řádem posilovny, výchovný 
pracovník za žáka/studenta nezodpovídá, kulturní a sportovní činnost, knihovna, odpočinek, 
akce pořádané DM, studium 
Příchody do DM do 19.00 hod. pro žáky SOU a SOŠ, do 20.30 hod. pro studenty VOŠ.  
Po dohodě s vychovatelkou vycházky pro žáky mladší 18.ti let do 22.00 hod., 
starší 18.ti let do 23.30 hod.      
V úterý pravidelně tělocvična – 18.00 hod. – 19.30 hod. 
 
středa   - vycházkový den pro všechny do 20.30 hod., po dohodě  
s vychovatelkou pro žáky mladší 18.ti let do 22.00 hod., starší 18.ti let do 23.30 hod. 
Prodloužená vycházka v pondělí –čtvrtek do 22.00 hod. nebo 23.30 hod., nemusí být 
žákovi/studentovi povolena, pokud si neplní povinnosti vyplývající z Ř DM 
                                                
čtvrtek  -  úklidový a větrací den. V tento den se studenti vrací do DM hned po vyučování a 
provedou úklid pokoje a svých osobních věcí. Po kontrole úklidu a po dohodě 
s vychovatelkou, může být povolena vycházka podle věku studenta 
Zájmová činnost – kultura, sportovní zájmová činnost. 
Pravidelně tělocvična – 19.00 hod. – 20.00 hod. 
 
Prodlouženou vycházku si žák/student hlásí nejpozději do 19.00 hod. - platí pro celý týden. 
A odchází nejpozději do 20.30 hod. - mimo neděle 
 
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 zletilého 
žáka/studenta – nejdéle do 23.30 hod.   
 
Neděle je příjezdový den. Pokud má student splněny své povinnosti – vybalené cestovní 
zavazadlo, připraveno do školy, může si zažádat o mimořádnou vycházku za účelem 
kulturní, společenské, sportovní akce, nákupu potravin 
 
Časový rozvrh je možné upravit podle teoretické a praktické výuky 
 
Časový rozvrh domova mládeže platí od 1.9.2019 


