
 

 

DENNÍ REŽIM DOMOVA MLÁDEŽE -  varianta - SŠ 

I.  Časový rozvrh 

Činnost časové rozmezí: hod. 

1. osobní hygiena a odchod individuálně 

2. výdej snídaní 6.00 – 7.40  (7.55 ŠJ uzavřena) 

3. výdej obědů 11.30 – 14.45  (15.00 ŠJ uzavřena) 

4. odpolední studijní klid 16.45 – 17.45 

5. výdej večeří 17.15 – 18.50  (19.00 ŠJ uzavřena) 

6. osobní volno do 19.30 

7. večerní studijní klid 19.30 – 21.00 

8. osobní hygiena 21.00 – 21.30 

9. večerka 21.30 

10. noční klid 21.30 – 6.00 

11. uzavření domova 22.30 – 6.00 

12. posunutí večerky (dle rozhodnutí SV) max. do 24.00 

II. Vycházky 

 Vycházky uděluje SV individuálně dle prospěchu žáka a jeho chování v DM: 

 do 18 let 21.00 hod. 

 nad 18 let 22.30 hod. 

 U žáků starších 18 let může vychovatel dobu vycházky výjimečně prodloužit 

 do 24.00 hodin. Prodloužení vycházky žáků mladších 18 let může SV povolit 

 pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 

 Vycházky žáků v neděli povolují do čtvrtka pouze skupinoví vychovatelé. Osobní volno je stanoveno 

do 21.00 hod. s tím, že domovenku ponechá žák na vrátnici DM 

III. Osobní volno 

Osobním volnem se rozumí doba od skončení výuky (praxe) do začátku doby odpoledního, resp. 

večerního studijního klidu. Odchod v této době je povinen žák oznámit vychovateli. 

IV. Doby studijního klidu 

  Doby studijního klidu slouží především k řádné přípravě žáků na vyučování. 

 Žáci jsou povinni být v této době přítomni v domově a chovat se tak, aby nerušili 

 při přípravě ostatní. 

V. Internetové připojení 

Internetové připojení je možné využívat. 

VI. Návštěvy 

Návštěvy cizích osob jsou povoleny pouze se souhlasem vychovatele a to pouze v době 15.30 – 19.00 

hodin. Cizí osoby jsou povinny nahlásit příchod i odchod v recepci. Návštěvy na jiných patrech jsou 

ubytovaní žáci povinni hlásit příslušným vychovatelům a jsou povoleny rovněž do 19.00 hodin. 

V průběhu víkendů nejsou návštěvy cizích osob na pokojích povoleny. 

VII. Příjezdy a odjezdy 

V odjezdových dnech opouštějí žáci domov nejpozději v 15.00 hodin. Termín příjezdů je stanoven na 

dobu  16.00 – 21.30 hodin. Pokud to umožňuje rozvrh žáka, může se souhlasem zákonného zástupce 

přijíždět v pondělí nebo v den následující po dni pracovního klidu. 

 

V Plzni 26. 8. 2022  Mgr.Jan Syřínek 

 ředitel školy 



 

 

 

DENNÍ REŽIM DOMOVA MLÁDEŽE – varianta – VOŠ 

I. Časový rozvrh 

činnost časové rozmezí: hod. 

osobní hygiena a odchod individuálně 

výdej snídaní 6.00 – 7.40 (7.55 ŠJ uzavřena) 

výdej obědů 11.30 – 14.45 (15.00 ŠJ uzavřena) 

výdej večeří 17.15 – 18.50 (19.00 ŠJ uzavřena) 

osobní hygiena individuálně do 0.30 

noční klid 21.30 – 6.00 

uzavření DM 24.00 – 6.00 

studium po večerce, sledování TV apod. individuálně do 2.00 

povoluje vychovatel za předpokladu, že nebude 

 rušen noční klid pavilonu 

II. Vycházky 

Odchod i doba návratu (max. do 2.00 hodin a to individuálně dle posouzení SV v závislosti na plnění 

povinností) bude v rámci oznamovací  povinnosti evidována v sešitu vycházek, s jehož obsahem bude 

seznámena noční služba. Pokud student nedodrží dobu stanovenou k návratu, bude mu vstup umožněn až 

po 6.00 hodin. 

III. Doby studijního klidu 

Doby studijního klidu slouží především k řádné přípravě studentů na vyučování. 

Studenti, pokud jsou v této době přítomni v domově, jsou povinni se chovat tak, aby nerušili při přípravě 

ostatní. Práce na PC je povolena do 24.00 hodin. 

IV. Návštěvy 

Návštěvy cizích osob jsou povoleny pouze se souhlasem vychovatele a to v době 

9.30 – 21.00 hodin. Cizí osoby jsou povinny nahlásit příchod i odchod v recepci. 

Návštěvy na jiných patrech jsou ubytovaní studenti povinni hlásit  

příslušnému vychovateli. Vzájemné návštěvy mezi studenty VOŠ jsou povoleny  

do 24.00 hodin. 

V. Odjezdy 

V průběhu týdne jsou studenti povinni odjezd ohlásit vychovateli nebo zapsat 

do sešitu evidence mimořádných odjezdů. 

VI. Příjezdy 

Dle osobního uvážení a rozvrhu pracovního týdne v době 6.00 – 24.00 hodin. Studenti 

jsou povinni dobu příjezdu rovněž zaznamenat do sešitu evidence. 

VII. Ubytování o víkendech a státních svátcích 

V době víkendů a svátků je ubytovací režim stejný jako ve všedních dnech s tím rozdílem, že školní 

jídelna nevaří. Uzavření domova o některých prázdninách a státních svátcích bude oznámeno nejméně 

týden předem. 

Případný pobyt přes sobotu a neděli jsou ubytovaní povinni oznámit nejpozději 

do čtvrtka každého týdne svému vychovateli. 

 

 

V Plzni 26. 8. 2022  Mgr.Jan Syřínek 

 ředitel školy 

 


