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Provozní řád domova mládeže
Provozní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět vymezení:
•

školské výchovné a ubytovací zařízení

1. Údaje o zařízení
Provozovatel:

Adresa:
IČ:
Adresa zařízení:
Odpovědná osoba:
Telefon:
Typ:
Kapacita zařízení:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most,
příspěvková organizace,
Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
49872427
J. E. Purkyně 271, 434 01 Most
Ing. Jitka Hašková
+ 420 417 637 477
domov mládeže
135 žáků

2.

Provoz zařízení:
• v době od neděle 16:00 hod. do pátku 15:00 hod.

3.

Využití zařízení pro jiné aktivity:
• ubytování v rámci doplňkové činnosti o víkendu nebo po dobu prázdnin.

4.

5.

Režim dne
a) Volnočasové aktivity v režimu dne:
• Zájmové aktivity: klub kronikářů, klub PC, sportovní klub, výtvarný klub, ekologický,
klub, klub přátel kultury, plavání, míčové hry, společenské hry
• Relaxace: sledování TV, práce na PC, četba, společenské hry, stolní fotbal, stolní tenis,
rotoped
• Pobyt venku: denně po vyučování žáci SOŠ do 19:00 hod., studenti VOŠ do 22:00 hod.
• Návštěvy kulturních akcí: nepravidelně 2 – 3x měsíčně
• Osobní nákupy: po skončení vyučování SOŠ do 19:00 hod., VOŠ do 22:00 hod.
• Volná vycházka: po skončení vyučování SOŠ do 19:00 hod., VOŠ do 22:00 hod.
• Zajištění dozoru: zajišťují vychovatelky, akce pořádané mimo DM zajišťuje pověřená osoba
dozor není zajišťován pro neorganizované akce mimo DM, v rámci vycházek a osobního volna
b) Organizovaný program:
• Zájmové útvary v DM během týdne v rozmezí 16:00 až 19:00 hod. Možnost volby mezi
různými činnostmi dle individuálního zájmu a na základě dobrovolnosti, sportovní
soutěže, turnaje a návštěva kroužků pořádaných školou
c) Individuální program při pobytu v zařízení
• Zařazení v režimu dne: osobní volno do 19:00 hod., studijní doba od 19:00 do 21:00
hod. osobní volno a příprava na večerku od 21:00 do 22:00 hod., večerka od 22:00 hod
noční klid od 22:00 hod. do 06:00 hod.
• Odpočinek: Možnost individuální volby odpočinku: po skončení vyučování SOŠ do
19:00hod., VOŠ do 22:00hod. Doba vymezená ke spánku: od 22:00hod. do 06:00hod.
Podmínky pohybové výchovy a otužování
• Prostory: DM relaxační místnost, škola bazén, tělocvična, posilovna, sportovní zařízení
mimo objekt
• Tělovýchovné aktivity: 1x týdně hodinu míčové hry, plavání, aerobik, zumba, posilovací
cvičení a individuální tréninky ve sportovních klubech
• Otužování: organizované rekreační plavání v bazénu školy a možnost individuální
návštěvy Aquadromu v Mostě.
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6.

Režim stravování včetně pitného režimu
• Podmínky pro stravování: vlastní jídelna
• Rozsah poskytovaných služeb: snídaně, svačina, oběd, večeře I a II
• Doba vydávání stravy: snídaně, svačina od 6:00 do 8:00 hod., oběd od 12:00 do 15:00
hod., v pátek do 14:30 hod., večeře od 18:00 do 18:30 hod.
• Možnosti nákupu a nabídka doplňkového sortimentu: v dopoledních hodinách
v kantýnách obou škol nebo mimo zařízení v běžné obchodní síti
• Pitný režim: kuchyňky ve 2. – 5. NP zásobované tekoucí pitnou vodou z vodovodního
řádu, vybavené varnou konvicí, vařičem a chladničkou k samostatné přípravě teplých i
studených nápojů, školní jídelna nápoje jako součást stravování
• Druh nápojů: čaje, ovocné čaje, ovocné sirupy, ovocné koncentráty
• Doplňování a způsob uchování nápojů: školní jídelna -vířiče na studené nápoje, termosy
na teplé nápoje, nápoje doplňovány dle potřeby.

7.

Způsob zajištění výměny a skladování prádla
• Výměna prádla: lůžkoviny dle harmonogramu 1x za 14 dní
• Způsob praní prádla: smluvní zařízení
• Způsob nakládání s prádlem
o Skladování čistého prádla: uzamykatelné skříně ve skladu prádla,
o Skladování špinavého prádla: v igelitových pytlích v místnosti k tomu určené, odvoz smluvním
dodavatelem.

8. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (větrání, vytápění)
• Teplota vzduchu v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., příloha č. 3, je v zimních
měsících zajištěna nastavením v automatickém systému vytápění.
• Kontrola teploty vzduchu: nástěnné teploměry v každém nadzemním podlaží
• Režim větrání: denní místnosti větrány denně, sociální zařízení odvětráváno prostřednictvím
vzduchotechniky, po dobu nepříznivých meteorologických podmínek větrat krátce a intenzivně.
9. Režim úklidu
• Ubytovaný z výchovného hlediska udržuje pokoj v pořádku a čistotě, provádí běžný úklid pokoje,
což je setření prachu, vysání koberce, vynesení odpadků. Úklid pokoje je denně kontrolován
službu konající vychovatelkou.
• Úklid ostatních prostor se provádí denně a je zajištěn vlastními pracovníky DM v souladu
s hygienickými požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. § 22, denně jsou myty podlahy, myty
a desinfikovány umyvadla, sprchy, sociální zařízení, vysávány koberce v klubovnách, vynášeny
odpadky a desinfikovány koše, 1x týdně se omývají a desinfikují stěny hygienických zařízení,
včetně obkladů umýváren a sprch, provádí se očištění rozvodů vzduchotechniky. Celkový úklid
všech prostor včetně desinfekce, mytí oken, praní záclon, čištění koberců i vytření podlah pod
volně položenými koberci, mytí svítidel a zařizovacích předmětů se provádí 2x ročně. Odvoz
komunálního odpadu od DM je zajištěn smluvně 2x týdně. K ukládání plastových odpadů je k
dispozici kontejner na plasty, odvoz je též zajištěn smluvně dle potřeby.

V Mostě dne 30. 8. 2019

Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy
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