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Typ
Domov mládeže Na Třebešíně 2299, Praha 10 je školským zařízením, tvoří se střední průmyslovou školou jeden celek. Ve své
činnosti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou
MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění,
předpisy s uvedenými normami souvisejícími a obecně právními předpisy.

Kapacita zařízení, počty žáků
Maximální kapacita domova mládeže je 204 ubytovaných žáků a studentů.

Provoz zařízení
Domov mládeže slouží k ubytování žáků a studentů (dále jen žáků) ve dnech školního vyučování, víkendy jsou odjezdové.
Odjezd ubytovaných žáků je stanoven na pátek do 19:00 hod. a příjezd na neděli od 16:00 do 22:00 hod., v týdnu do 19 hodin.
Výjimkou může být tzv. víkendový provoz (pouze noc z pátka na sobotu s odjezdem v sobotu do 9:00 hod.), který povoluje
ředitel školy. V průběhu školního roku odjíždějí žáci k rodičům i na dny pracovního klidu a na dny, kdy se nevyučuje.

Využití zařízení pro jiné aktivity
Domov mládeže může poskytovat o víkendech a prázdninách ubytování na základě smluvního ujednání.

Cena ubytování
Budova domova mládeže splňuje podmínky pro zařazení do I. kategorie (§5 vyhlášky č. 108/2005 Sb.), cena ubytování je
1600,- Kč měsíčně.
V případě, že ubytovaný žák nebo student nevyužije ubytování v DM po celý měsíc z důvodů školních akcí (praxe, maturitní
zkoušky apod.) zaplatí alikvotní částku z výše uvedené sazby.

II. REŽIM DNE
Volnočasové aktivity v režimu dne
Zájmové aktivity probíhají podle platného školního vzdělávacího programu.
K relaxaci slouží 8 studoven – kluboven s televizí, knihovna, ateliér a posilovna.

Pobyt venku, návštěvy kulturních akcí, osobní nákupy, volné vycházky
Vzhledem k různému věku ubytovaných žáků nejsou tyto aktivity pevně stanoveny. Přihlížíme k individuálním potřebám žáků.
Činnost je stanovena měsíčními plány jednotlivých výchovných skupin, které tvoří skupinový vychovatel po projednání s žáky
výchovné skupiny. Měsíční plány vycházejí z platného školního vzdělávacího programu domova mládeže.

Organizovaný program
Zařazení v režimu dne, délka činnosti: Organizovanou částí dne je samostudium a příprava na vyučování, sportovní aktivity
v tělocvičně a víceúčelovém hřišti a plavání v krytém bazénu.

Možnost volby mezi různými činnostmi
Kromě organizovaných programů je ponechán výběr činnosti na zvážení ubytovaných žáků.

Individuální program při pobytu v zařízení
Zařazení v režimu dne: Při tvorbě měsíčních plánů výchovných skupin se ponechává dle potřeb žáků prostor k individuálnímu
programu.
Možnosti programu: Vycházky, sport, trénink, míčové hry, návštěvy divadel, kin a výstav, posilovna, stolní hry, televize, poslech
hudby, četba aj.
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Odpočinek
Kromě pevně stanovených činností respektujeme právo žáka na odpočinek. Při tělesném nebo duševním oslabení poskytujeme
žákům možnost odpočinku dle potřeby.
Doba vymezená ke spánku: 22:00 – 06:00 hod.

III. PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY A OTUŽOVÁNÍ
Prostory ke cvičení
Ke sportovním prostorám domova mládeže patří venkovní víceúčelové hřiště, velký travnatý prostor v přilehlém okolí,
posilovna, tělocvičny, plavecký bazén, stůl na stolní tenis ve vestibulu mezi domovem mládeže a školní jídelnou, herna.

Tělovýchovné aktivity, sportovní vyžití
Druh, zařazení v režimu dne, délka trvání: V domově mládeže jsou organizovány sportovní aktivity dle zájmu žáků, jejich
podrobný výčet je uveden ve školním vzdělávacím programu domova mládeže.
Tělocvična: středa 20:00 – 21:30 hod., čtvrtek 20:00-21:30 hod. + ostatní volné hodiny
Plavecký bazén: v rekonstrukci
Víceúčelové hřiště: za příznivého počasí denně od 14 hod. do 21:30 hod.
Prostor se stolem na stolní tenis: denně do 21:30 hod.
Posilovna: po – čt 15:00 – 21:00 hod.
Venkovní posilovna: za příznivého počasí denně od 14 hod. do 21:30 hod.
Klubovny: denně do 21:30 hod.

Otužování
Zařazení otužovacích prvků v režimu: V domově mládeže je stanoveno ranní větrání ložnic a pokojů. Vychovatelé dbají na
přiměřené oblečení při různých aktivitách žáků v různých ročních obdobích. Vychovatelé také kontrolují větrání na pokojích
a klubovnách. Vzhledem k věku ubytovaných žáků jsou ponechány další formy otužování organizmu na individuálních
potřebách a možnostech jednotlivých žáků.

Jiný způsob ozdravných opatření
Předcházíme možnostem onemocnění a prochladnutí žáků při přesunech z domova mládeže do školy (kontrola oblečení).
Návštěvy lékaře jsou žáci povinni hlásit vychovateli. Při onemocnění odjíždějí žáci z domova mládeže k léčení domů. Do odjezdu
nebo příjezdu rodičů mohou být umístěni na izolaci.

IV. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU
Stravování
Podmínky pro stravování: Stravování zajišťuje vlastní školní kuchyň a jídelna dle stravovacího normativu stanoveného
příslušným školským předpisem.
Rozsah poskytovaných služeb: Žáci mají možnost odebírat snídani, oběd a večeři.
Doba vydávání stravy:
snídaně
oběd
večeře

06:30 – 07:45 hod.
11:30 – 14:45 hod.
18:00 – 19:40 hod.

Možnost nákupu a nabídka doplňkového sortimentu
Přímo v areálu mají ubytovaní žáci možnost nákupu v bufetu. Sortiment zajišťuje firma, která bufet provozuje. Ubytovaní žáci
také mohou doplňkové nákupy provádět i v rámci vycházek. K přípravě a ohřevu jídel a nápojů slouží kuchyňky s vařičem,
dřezem, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a toustovačem. K uchování potravin využívají žáci lednice v kuchyňkách na
jednotlivých patrech.

Pitný režim
Zajištění: Ubytovaní žáci dostávají tekutiny při výdeji jídel v jídelně. Mimo výdejní čas mají v kuchyňkách přístupný vařič,
mikrovlnou troubu a varnou konvici k ohřevu a vaření vlastních nápojů. Ve vestibulu domova mládeže jsou dva automaty na
teplé a studené nápoje, ve společném prostoru SPŠ a DM je automat na studené nápoje a zmrzlinu. V celé budově domova
mládeže je k dispozici pitná voda.
Ř008_Provozní řád DM

Strana 2 z 3

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
příspěvková organizace hl. m. Prahy

Druh nápojů: mléko, kakao, bílá káva, ovocné čaje, černý čaj, ovocné koncentráty, šťávy, džusy střídavě při výdeji stravy dle
jídelníčku. Ostatní dle individuálního zajištění.
Doplňování a způsob uchování nápojů: Nápoje jsou připravovány jen v potřebném množství ke každému jídlu v kuchyni, nejsou
dále uchovávány a transportovány.
Frekvence podávání, manipulace s nádobím: Nápoje se podávají po celou dobu výdeje stravy, jsou v nádobách, žáci si je
odebírají do skleniček. Použité nádobí vracejí. Nádobí se myje v kuchyni. Přípravu nápojů, sběr a mytí použitého nádobí zajišťuje
personál kuchyně. Doplňkové nápoje, které si připravují či vaří žáci sami, konzumují z vlastního nádobí, jehož mytí si též
zabezpečují sami. Jednorázové obaly od nápojů znehodnocují do odpadkových košů, plastové láhve recyklují.
Nápojové automaty: Sortiment a údržbu si zajišťují firmy, které nápojové automaty provozují.

V. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY PRÁDLA A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA
Výměna prádla
Výměna prádla se provádí dle příslušného hygienického předpisu (§22, odst. 1, vyhláška č.410/2005 Sb.), 1x za 14 dní.

Způsob praní prádla
Prádlo se odváží k praní a mandlování do smluvně zajištěné prádelny.

Způsob nakládání s prádlem
Manipulace s prádlem a skladování prádla: Špinavé prádlo je uloženo v samostatném skladu v suterénu domova mládeže, poté
je odváženo do prádelny. Čisté prádlo je přiváženo z prádelny a následně uloženo v samostatném skladu čistého prádla, odtud
je rozdáváno ubytovaným žákům.

Vypracoval:
Platnost:
Datum:

Marta Řičicová
01.09.2021
30.07.2021

(vlastnoruční podpis)

Mgr. Luboš Bauer
ředitel školy
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