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REŽIM DNE DOMOVA MLÁDEŽE
Pondělí – čtvrtek
06.45

budíček

06.45 – 07.00

osobní hygiena, úklid pokojů

07.00 – 07.30

výdej snídaní

07.30
07.45

kontrola úklidu na pokojích za přítomnosti žáků
odchod žáků na vyučování

08.00 – 11.00

DM uzavřen
Není umožněn pobyt nemocných na DM, vychovatelé nejsou
přítomni

11.00

DM otevřen

11.00 – 14.00

výdej oběda

17.00 – 18.00

odpolední studium pro slabší žáky , ostatní osobní volno

18.00 - 18-30

večeře

19.00

evidence a kontrola ubytovaných na pokojích

19.00 – 21.00

studijní klid (povinné vzdělávání žáků)

21.00 – 22.00

příprava na večerku, klidový pobyt na pokojích

22.00

večerka

22.00 - 06.45

noční klid
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Vycházky
DM opouští ubytovaný žák pouze s vědomím vychovatele v době stanovené pro
osobní volno a vycházky:
1. ročník

2., 3. a 4. ročník

19:00 – 20:00

19:00 – 21:30

PO-ČT
1x týdně

19:00 – 20:00
Od II.pololetí

1x
týdně

1x
týdně

Žáci s prospěchem do Ø 2.00

19:00 – 21:30
Žáci s prospěchem do Ø 2.00

19:00 – 20:00

19:00 – 21:30

Za vzorný úklid pokojů a chování

Za vzorný úklid pokojů a chování

V době vycházek se ubytovaní žáci do 18 let zdržují pouze na území města
Vlašimi. Vycházka nezletilého mimo město se povoluje pouze se souhlasem
zákonného zástupce.
V případě návštěvy divadla, koncertu apod. může vychovatel v rámci své
pravomoci individuálně prodloužit vycházku nad stanovený rámec. Čas návratu
bude evidován a bude s ním obeznámena noční služba.
DM není zodpovědný za bezpečnost ubytovaných v době, kdy jsou na vycházce.
Zásady pro udělování vycházek žáků
nutnost ohlašování odchodů a příchodů z vycházek službu konajícímu
vychovateli,
nutnost předchozí žádosti žáka u vychovatele o udělení večerní
vycházky,
nutnost dodržování stanovené doby návratu,
nutnost dodržování denního režimu – studijní doby, nočního klidu

Možnost omezení vycházek žáků
z důvodu vykazování špatných studijních výsledků,
z důvodu porušování VŘDM,
z důvodu žádosti zákonných zástupců

Ing.Bohumil Bareš
ředitel SPŠ a DM

