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PROVOZNÍ ŘÁD 
DOMOVA MLÁDEŽE 2 

 

 

 

 

 

 
Provozní řád je součástí vnitřního řádu Domova mládeže 
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I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

Zařízení:  

DOMOV MLÁDEŽE 1 

   nám. T. G. MASARYKA 

2700 

   760 00 Zlín 

Telefon: 577 314 011 

Fax:  577 433 159                

E-mail: dm1@spspzlin.cz 

Ředitel: Ing. Bc. Jiří Charvát 

Zástupce ředitele pro VMV: Mgr. Františka Fojtů 

Kapacita ubytování: 260 

Kapacita jídelny: 1 050 

 

VYUŽITÍ: Poskytuje výchovu, ubytování, stravování pro žáky 

a studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol, 

učilišť a v případě volné kapacity i studentům VŠ.  

DM je v provozu ve dnech školního vyučování. Ubytování 

o volných dnech DM nezajišťuje. 

 

JINÉ AKTIVITY: Domov organizuje o víkendech 

a o prázdninách v rámci své doplňkové činnosti ubytovací akce 

pro účastníky společenských a sportovních akcí pořádaných 

jinými organizacemi ve městě. Pronajímá společenské 

místnosti jiným subjektům. 

Provozní řád je souborem pravidel a opatření přijatých 

k zajištění hygienických dispozičně-prostorových a mikroklima-

tických podmínek, potřebného užitného i volnočasového záj-

mového a sportovního vybavení, provozu, osvětlení, větrání, 

vytápění, zásobování vodou a úklidu. 

Provozní řád ve svých ustanoveních zohledňuje výchovně-

vzdělávací potřeby žáků s důrazem na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví, přijatá opatření přihlížejí k základním 

fyziologickým potřebám žáků, vytváří podmínky pro jejich 
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zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 

jevů (§ 29 zákona 561/2004 Sb., školský zákon). 

 

II. REŽIM DNE   

Žáci a studenti jsou zařazeni do výchovných skupin, které se 

řídí stanoveným plánem práce. Návštěvy kulturních, 

sportovních nebo jiných akcí jsou organizované Domovem 

mládeže nebo individuální. Pokud individuální aktivity přesahují 

stanovený čas v režimu dne je k účasti na nich (u nezletilých) 

potřebný písemný souhlas rodičů. 

 

PRO ŽÁKY GYMNÁZIÍ, STŘEDNÍCH ŠKOL, UČILIŠŤ 

Od pondělí do pátku:  

05.30–07.40 h budíček individuální, osobní hygiena, úklid 

pokoje, snídaně, odchod do školy 

07.40–16.00 h školní vyučování, osobní volno, zájmová 

činnost,  

16.00–18.00 h povinná studijní doba pro žáky všech ročníků, 

studenti VOŠ, VŠ dodržují studijní klid, 

plánovaná mimořádná zájmová činnost 

18.00–19.30 h večeře, zájmová činnost, osobní volno, 

vycházky 

19.30–21.15 h studijní klid nebo zájmová činnost 

21.15–21.30 h osobní hygiena 

21.45 h večerka 

22.00–06.00 h noční klid, ZHASÍNÁ SE CENTRÁLNÍ 

OSVĚTLENÍ 

 

Pro žáky mající odpolední směnu nebo pozdější vyučování 

07.30 h budíček, hygiena, úklid pokoje, snídaně 

09.00–11.00 h příprava do školy, zájmová činnost 

11.30–12.30 h osobní volno, oběd 

12.45 h odchod do praxe 
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Prodloužení studia a přípravy do školy po večerce povoluje 

hlavní služba, skupinový vychovatel, a to jen s možností využití 

studovny. Sledování televize po večerce povoluje hlavní 

služba, skupinový vychovatel po dohodě s bezpečnostním 

pracovníkem.  

 

Vycházky: 

I. ročník do 20.00 hodin 

II. ročník do 21.00 hodin 

III. a IV. ročník do 21.30 hodin 

 

Dnem vycházek je středa. Výjimky a prodloužení povoluje 

příslušný skupinový vychovatel.  

Stálé vycházky povoluje žákovi příslušný skupinový vychovatel ve 

spolupráci s rodiči a na základě písemného potvrzení o zájmové 

činnosti od příslušného trenéra, vedoucího zájmového útvaru 

apod. 

 

PRO STUDENTY VOŠ 

Budíček individuální 

do  08.00 h úklid pokoje, osobní hygiena 

06.00–18.00 h studijní klid s ohledem na studenty středních 

škol 

19.30–21.15 h studijní klid s ohledem na studenty středních 

škol 

21.15–21.30 h osobní hygiena 

21.45 h večerka, v případě potřeby ke studiu slouží 

studovny  

22.00–06.00 h noční klid, ZHASÍNÁ SE CENTRÁLNÍ 

OSVĚTLENÍ ve všech etážích 

 

Sledování televize po večerce povoluje vychovatel po dohodě 

s bezpečnostním pracovníkem. 

Domov se uzavírá každý den ve 24 hodin. 
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STRAVOVÁNÍ 

Snídaně:  6.00–7.45 h 

Oběd:      11.30–14.45 h 

Večeře:   18.00–19.15 h 

 

 

 

 

Ve Zlíně 1. 9. 2017   Ing. Bc. Jiří Charvát 

     ředitel SPŠP – COP Zlín 
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Vydala SPŠP-COP Zlín v roce 2017  

Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín 

Tel.: 577 573 100 

E-mail: spsp@spspzlin.cz 

Http://www.spspzlin.cz 

Tisk SPŠP-COP Zlín 

Náklad 20 kusů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


