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Organizační opatření 
 
 

1. Dokument je závazný pro zaměstnance a žáky všech druhů a forem studia. 

2. Kontrolou plnění tohoto dokumentu pověřuji vedoucí domova mládeže. 

3. Revize č. 2 dokumentu nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 9. 2016. 
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Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 
Chomutov, příspěvková organizace (dále jen „škola“) upravuje zásady provozu domova mládeže. 

 

 

I.  

Údaje o zařízení 

 

Název: 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 
Chomutov, příspěvková organizace. 

 

Adresa sídla:    Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov  

IČ:   41324641 

DIČ:      CZ41324641 

bank. spojení:   2111340277/0100, Komerční banka a.s., pobočka Chomutov  

 

Ředitel školy: Mgr. Jan Mareš, MBA 

Vedoucí domova mládeže: Andrea Gubelová 

 

Typ zařízení: 

Domov mládeže 

 

Kapacita zařízení, počty žáků: 

Domov mládeže Na Průhoně 4800   kapacita 125 žáků 

Domov mládeže Palackého 5    kapacita 57 žáků 

 

Školní jídelna Na Průhoně 4800 

Školní jídelna Palackého 5 

 

Provoz zařízení: 

V době pracovního týdne tj. pondělí - pátek 

 

Využití zařízení pro jiné aktivity: 

Výchova a vzdělávání ve struktuře učebních a studijních oborů vymezených rozhodnutím o zařazení 
do sítě škol. 

Poskytování ubytování a stravování. 

Volnočasové aktivity. 
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II. 

Režim dne 

Denní režim domova mládeže je součástí celoročního plánu činnosti výchovy mimo vyučování, 
který lze měnit jen se souhlasem ředitele školy. 

 

Domov mládeže – provoz od neděle 18.00 h do pátku 15.00 h 

 

06 : 00 – 06 : 30 hodin  budíček (dílny) 

06 : 50 – 07 : 00 hodin   budíček 

06 : 00 – 07 : 45 hodin   snídaně 

07 : 30  hodin     odchod na vyučování a na snídani  

08 : 00  hodin    zahájení vyučování 

08 : 00 – 12 : 30 hodin  provoz domova mládeže omezen 

11 : 30 – 15 : 00 hodin  oběd 

14 : 45 – 16 : 00 hodin  osobní volno 

16 : 00 – 17 : 30 hodin  zájmová činnost 

16 : 30 – 18 : 00 hodin  večeře 

 

STŘEDA  – osobní volno mimo DM  

- žáci od 18 let do 21.30 h 

- ostatní žáci do 20. 30 h 

 

ZIMNÍ ČAS 

18 : 00 – 19 : 00 hodin   osobní volno, zájmová činnost 

19 : 00 – 20 : 00 hodin   studijní příprava, příprava na vyučování  

20 : 00 -  22 : 00 hodin    úklid pokojů, hygiena, příprava na večerku 

22 : 00 hodin      večerka 

 

LETNÍ ČAS 

18 : 00 -  19 : 30 hodin    osobní volno, zájmová činnost 

19 : 30 -  20 : 30 hodin    studijní příprava, příprava na vyučování  

20 : 30 – 22 : 00 hodin   úklid pokojů, hygiena, příprava na večerku 

22 : 00 hodin     večerka  

 

III. 

Volnočasové aktivity v režimu dne 

1. Zájmové aktivity, relaxace - zaměření zájmových kroužků je specifikováno do čtyř oblastí: 

a) Kroužky vzdělávací – výpočetní technika, číslicová technika a elektronika, matematika. 

b) Kroužky sportovní – sálová kopaná, florbal, stolní tenis a další aktivity mimo DM. 

c) Kroužky sportovně vzdělávací – požární technika a požární sport. 
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d) Kroužky integrační – efektivní učení, svět práce. 

e) Kroužek hudební – výuka na hudební nástroje, skupinové hraní a zpěv. 

f) Kroužek ručních prací – výroba předmětů do soutěží, k výzdobě DM a školy. 

2. Pobyt venku - viz režim dne v době osobního volna a zájmové činnosti. 

3. Návštěvy kulturních akcí: 

 Návštěva divadelního představení. 

 Individuální docházka do kin. 

 Dle nabídky nejméně 2x ročně návštěva výstav. 

4. Osobní nákupy - v době osobního volna v prodejních sítích města Chomutov. 

5. Volná vycházka v době osobního volna: 

STŘEDA  - žáci od 18 let do 21.30 h 

- ostatní žáci do 20. 30 h 

6. Pedagogický dohled na zájmové činnosti a akcích pořádaných DM zajišťují službu konající 
vychovatelky. 

 

IV. 

Organizovaný program 

1. Zařazení v režimu dne: 

a) Studijní příprava – nejméně 1 hodinu denně dle režimu dne. 

b) Zájmová činnost v DM. 

c) Kroužky v DM.  

d) Návštěva akcí z nabídky města Chomutov. 

2. Možnost volby mezi různými činnostmi: 

Využití nabídkové činnosti v DM, tak v rámci zájmových a sportovních organizací působících na 
území města Chomutov. 

V. 

Individuální program při pobytu v DM 

1. Zařazení v režimu dne - v době osobního volna a dle rozvrhu zájmové činnosti. 

2. Možnosti programu: 

Ubytovaným žákům jsou k dispozici společenské klubovny, které jsou vybaveny televizory, DVD 
přehrávačem, počítači, knihami a společenskými hrami. Klubovny jsou určeny k využití v době 
osobního volna, k zájmové činnosti v DM a relaxaci žáků. 

. 
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VI. 

Odpočinek 

1. Možnost individuální volby odpočinku - v době osobního volna nebo po domluvě s vychovateli. 

2. Doba vymezená ke spánku   22 : 00 – 07 : 00 hodin. 

 

VII.  

Podmínky pohybové výchovy a otužování 

1. Prostory pro cvičení: 

a) Tělocvična, posilovna a herna stolního tenisu. 

b) Domov mládeže Na Průhoně a DM Palackého nemá vlastní hřiště. Pro aktivity tělesné výchovy 
jsou využívány okolní terény. DM Palackého využívá tělocvičnu a posilovnu na SZŠ.  DM Na 
Průhoně využívá tělocvičnu školy a vlastní posilovnu. 

2. Tělovýchovné aktivity, sportovní využití: 

Druh - fotbal, sálová kopaná, florbal, nohejbal, košíková, volejbal, stolní tenis, šipky. 

Zařazení v režimu dne - v době zájmové činnosti a osobního volna. 

Délka trvání - 1 – 2 hodiny denně. 

3. Otužování - je zajištěno větráním ložnic a úsporným topným režimem v nočních hodinách.  

 

VIII. 

Režim stravování včetně pitného režimu 

1. Stravování: 

a) Způsob zajištění oběda - žáci i zaměstnanci mají možnost stravování ve školních jídelnách, 
které se nachází v areálech školy Na Průhoně 4800 a Palackého 5. 

b) Zajištění stravování během teoretického vyučování 

07 : 00 – 07 : 45 hodin – snídaně 

11 : 30 – 15 : 00 hodin – oběd 

16 : 30 – 18 : 00 hodin – večeře 

c) Doba trvání oběda: 

Oběd je ve školní jídelně vydáván od 11 : 30 do 15 : 00 hodin. 

d) Možnost doplňkového občerstvení: 

Zajištěn školní kantýnou. 

Provozovatelem občerstvení je škola. 

e) Režim školních svačin: 

 Ubytovaní žáci - svačina je zajištěna balíčkem v rámci celodenního stravování. Balíček je 
vydáván žákům společně se snídaní. 

f) Další možnosti: 
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V přízemí budovy školy je nápojový automat s chlazenými nápoji a nápojový automat na teplé 
nápoje. 

2. Pitný režim: 

a) Zajištění pitného režimu - nápoj je součástí každého jídla. 

b) Druh nápojů - ovocný sirup, v chladných dnech čaj. 

c) Doplňování a způsob uchovávání nápojů: 

Nápoje jsou doplňovány na výdejní pult podle odběru v průběhu vydávání jídla. Připravené 
nápoje jsou uchovávány v chladicím boxu. Nápoje, které strávníci nespotřebují v průběhu 
jednoho dne, jsou vylévány. 

d) Frekvence podávání a manipulace s nádobím: 

 Při každém výdeji jídla. 

 Odběr rozlévaných nápojů z výdejního pultu. 

 Použité nádobí odnášejí strávníci na pult, kde jej přebírají zaměstnanci kuchyně k umytí. 

 

IX. 

Způsob zajištění, výměny a skladování prádla 

1. Výměna prádla - výměna ložního prádla se provádí 1x za 14 dní. Ručníky žáci používají vlastní. 

2. Způsob praní prádla - smluvní. 

3. Způsob nakládání s prádlem: 

 Čisté a špinavé prádlo je skladováno v oddělených místnostech. 

 Čisté lůžkoviny se skladují v uzavřených skladech v čistých, uzavíratelných skříních nebo na 
policích v obalech. 

 

X. 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

1. Teplota vzduchu - zajištění v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., příloha 3 v platném 
znění. 

2. Režim větrání - zajištění v ložnicích a denních místnostech.  Dohled nad větráním za nepříznivých 
meteorologických podmínek. 
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XI. 

Režim úklidu 

 

1. Denní zajištění úklidu: 

a) Úklid je zajištěn setřením všech podlah a povrchů na vlhko. U koberců s použitím vysavače. 

b) Vynášení odpadků. 

c) Mytím umyvadel a WC za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem.  

2. Nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním 
umýváren a záchodů. 

3. Nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel. 

4. Nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor. 

5. Malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby v kratším období. 

 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vedoucí domova mládeže může v jednotlivých případech rozhodnout o odlišném postupu oproti 
tomuto řádu a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2. Vedoucí domova mládeže písemně informuje žáky resp. jejich zákonné zástupce o mimořádné 
změně režimu ubytování žáků na přechodnou dobu z důvodu rekonstrukcí, oprav nebo jiných 
mimořádných událostí. 

 


