Gymnázium Jevíčko
Provozní řád domova mládeže
Vnitřní předpis Čj.: 5018ajj19

V Jevíčku 17. 12. 2018

Provozní řád domova mládeže je stanoven podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Domov mládeže je školské zařízení při Gymnáziu v Jevíčku, poskytuje žákům ubytování, zajišťuje
stravování a podmínky pro studium v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., /školský zákon/ a
vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních. Všechna data a osobní údaje o ubytovaných žácích i hostech v rámci doplňkové činnosti se
řídí Směrnicí ředitele školy č. j. 5083jj18 ze dne 21. 5. 2018 O řádném zacházení s osobními údaji a
dodržování předpisů na ochranu osobních údajů.
I. Údaje o zařízení
Domov mládeže je zařazen do sítě škol jako jedna z činností školy.
Adresa školy:
Gymnázium, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko
Adresa domova:
Domov mládeže, Nerudova 557, 569 43 Jevíčko
IČO:
62032011
Ředitel:
Mgr. Jiří Janeček
Zástupce:
Mgr. Dita Šponerová
Typ:
Domov mládeže
IZO:
108040160
II. Popis zařízení
Kapacita:
88 lůžek
Provoz zařízení:
V době pracovního týdne
Využití pro jiné aktivity:
Část kapacity DM je podle možností v průběhu roku využívána
jako ubytovací zařízení v rámci doplňkové činnosti školy

Každý ubytovaný žák má k dispozici válendu s úložným prostorem na lůžkoviny, noční stolek, místní
osvětlení lůžka, prostornou skříň, místo u pracovního stolu, židli.
Vždy dva pokoje pro dvě osoby mají společné sociální zařízení /23 pokojů/, oddělené WC, sprchový
kout a umyvadlo. V sociálním zařízení je zajištěno vytápění, odvětrávání, cirkulace vzduchu a
dostatečné osvětlení.
Třílůžkové pokoje /14x/ mají společné sociální zařízení. Samostatné kabinky WC, umyvadla a
sprchový kout. Také tady je zajištěno vytápění, odvětrávání a dostatečné osvětlení.
V případě náhlého onemocnění je zřízena místnost – izolace, pro oddělené umístění ubytovaného
žáka se sociálním zařízením a samostatným vchodem.
Pro žáky jsou zřízeny dvě kuchyňky pro přípravu a ohřev potravin, místnost pro sušení oděvů a obuvi
na každém křídle ubytovacího zařízení.

III. Režim dne
07:00
07:00 – 07:30
11:50 – 14:00
14:00 – 17:00

budíček
snídaně, hlášení nemocných, úklid pokojů
oběd
sportovní vyžití, kroužky, osobní volno, individuální vycházky,
osobní nákupy, relaxace, odpočinek
17:00 – 17:15 večeře, výdej svačiny
17:15 – 19:45 příprava na vyučování, osobní volno, zájmová činnost, volné vycházky, skupinové
schůzky, kroužky
do 19:45
PO, ÚT, ČT, NE návrat do DM bez povolené vycházky

19:45 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 21:45
21:45
22:00 – 06:00

ukončení návštěv, příprava na studium
studijní klid, období klidu a tolerance
příprava na večerku, osobní hygiena
večerka
noční klid

Denní režim je závazný pro každý den, kdy je ubytovaný na domově mládeže přítomen.
Budova domova mládeže je uzavřena v nočních hodinách a dále je brán zřetel na aktuální potřeby
žáků i bezpečnostní situaci. Hlavní vchod je monitorován kamerou s výstupem do PC.
Studenti navštěvují dle svého uvážení organizované sportovní a kulturní akce, zájmové kroužky
sportovního, kulturního a společenského charakteru. Pro individuální potřeby a relaxaci žáků jsou
ubytovaným k dispozici klubovny s TV, knihovna, učebna PC, DVD přehrávač, stolní hry,
hlavolamy, apod.
Ubytovaní žáci mají možnost se celodenně stravovat ve vlastní jídelně. Mají k dispozici dvě hlavní jídla
/oběd a večeři/ a doplňková jídla /snídani a svačinu/. Ke každému vydanému jídlu jsou poskytovány
nápoje.
IV. Podmínky pohybové výchovy a otužování
Vedení školy umožňuje žákům ubytovaným na domově využívat tělocvičnu a víceúčelové hřiště
gymnázia, tělocvičnu ZŠ. V samotné budově domova je posilovna, herna se stolním fotbalem, stolním
tenisem a šipkami. Za budovou je travnatá plocha, která slouží i k individuálnímu sportovnímu vyžití i
relaxaci. Pro rehabilitační a relaxační cvičení máme k dispozici gymbaly. Otužování je zajištěno
větráním ložnic, funkcí mikroventilace na oknech a úsporným topným režimem v nočních hodinách.
V. Způsob zajištění a výměny prádla
Výměna ložního prádla se provádí 1 x za 14 dní, v případě potřeby ihned. Ostatní prádlo /utěrky,
ubrusy, ručníky/ se mění vždy podle potřeby, nejpozději 1x týdně. Odvoz a praní prádla je zajištěno
smluvně. Čisté a špinavé prádlo je skladováno odděleně a mimo ubytovací část domova. Použité
prádlo je roztříděno a v omyvatelných nebo pratelných obalech, které brání znečištění a kontaminaci
okolí nečistotami z prádla při převozu a manipulaci, se odváží do prádelny. Čisté prádlo je skladováno
v uzamykatelném skladu v policích, v obalech na jedno použití.
VI.Hygienicko - protiepidemický režim
V celé budově domova mládeže je přísně zakázáno kouření.
Domov mládeže je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci.
Denně na vlhko jsou stírány všechny podlahy, schody, okenní parapety a vysáty koberce. Za použití
čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem jsou denně umyta všechna sociální zařízení /umyvadla,
záchodové mísy, sprchové kouty/. Pevný odpad je denně vynášen v jednorázových plastových
obalech. Ubytovaní i zaměstnanci třídí odpad, před domovem jsou označené kontejnery.
Týdně je prováděna dezinfekce umýváren a záchodů, 2 x ročně mytí oken, svítidel a celkový úklid
všech prostor zařízení. Používané desinfekční prostředky s různými aktivními látkami jsou
obměňovány, aby se předcházelo vzniku odolných mikroorganismů. Pomůcky pro úklid se ukládají
v úklidové komoře. Pracovnice, které provádí úklid, jsou vybaveny předepsanými osobními
ochrannými pomůckami.
Do budovy domova mládeže není povolen vstup zvířat.
Účinnost: od 1. 1. 2019
Vypracovala: Věra Vafková
Předchozí vnitřní předpis 5018ajj18 se ruší.
Mgr. Jiří Janeček
ředitel školy

