
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313  562 01 Ústí nad Orlicí 

  

                                      Provozní řád domova mládeže 
   (§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) 
 
 

I. Údaje o zařízení 
 

Název:               Domov mládeže, Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 
Sídlo:                 Ústí nad Orlicí, Dukelská  313 
Telefon:            468 002 552, 468 002 551,  468 002 550 
IČ:                      00529842 
Ředitel:             Ing.Petr Vojtěch 
Vedoucí DM:   Mgr.Václav Havel 
Zřizovatel:        Pardubický kraj 

 
II. Popis zařízení 

 
Typ:                       Domov mládeže při střední škole 
Kapacita:              148 
Provoz zařízení:   V době pracovního týdne včetně příjezdu v neděli(od 18.hodin) 
                                (s výjimkou prázdnin) 
 
Podmínky pro ubytování: 
Celkem 4 úseky ve 2 oddělených budovách. Každý úsek má své společné sociální  
zařízení. 
 
Vybavení: 
2 a 3 lůžkové pokoje, kromě lůžka prostor pro uložení lůžkovin, noční stolek, šatní  
skříň, pracovní stůl se židlí a místním osvětlením. 
 
Hygienická zařízení (celkem za DM): 
20 sprch, 45 umyvadel, 8 umyvadel na nohy, 24 záchodových mís, 15 pisoárů 
 
Zařízení pro volný čas a studium na DM: 
Studovna, 2 klubovny vybavené dvěma TV, kulečníkem a stolním fotbalem 
 
Druh aktivit, časové zařazení: 
Společenské a sportovní aktivity – součást režimu dne. 

 
III. Režimové požadavky 

 
Způsob převzetí žáka do DM: 
Po ukončení výuky(teoretické i praktické) se po příchodu na domov mládeže hlásí 
ubytovaní žáci službu konajícímu vychovateli a od té doby se monitoruje jejich 
pohyb(jsou povinni hlásit případný odchod mimo svůj úsek)! Při nedělním příjezdu 
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                      v době od 18 do 21 hodin se nahlásí na vrátnici DM, kde nezletilí žáci odevzdají 
odjezdové knížky a odchází na svůj úsek, kde se nahlásí nedělní službu konajícímu vychovateli. 
 
Podmínky pro volnočasové aktivity: 
 Podle zájmu žáků a týdenní nabídky činnosti kroužků a dalších aktivit: 

-  Sportovní hry(florbal, futsal, stolní tenis, basketbal, 

badminton apod.) 

- Kondiční posilování dle rozpisu v posilovně a pod dohledem 

instruktora 

- Pomocí WI-FI je v celém DM možnost připojení k internetu 

- Individuální aktivity: četba, sledování filmů, počítačové hry, 

hra na hudební nástroj 

- 1x měsíčně společná návštěva plaveckého bazénu po úsecích 

- 1x měsíčně sportovní zájezd na hokejové utkání 

- Dle zájmu návštěvy bowlingu a 2-3x za školní rok návštěva 

divadla nebo filmového představení 

 Pobyt venku, vycházky:                   -  možnost osobních nákupů ve městě, vycházky zpravidla 1x týdně 
                                                                 nejdéle do 21. hodiny, vždy s vědomím službu konajícího vychova- 

                                                                        tele. Prodloužené vycházky jen u plnoletých žáků. 
 
Zajištění dozoru:                                -  službu konajícím vychovatelem, v noci pomocným vychovatelem 
                                                                 (vrátným) 
 
Organizovaný program: 
 
Zařazení v režimu dne:   Každodenní samostudium (minimální délka 18-19.00 hod.). 
                                           Dle zájmu žáků každodenní nabídka volnočasových organizovaných aktivit 
                                            (možnost volby mezi různými sportovními činnostmi, příp. posilovnou.) 
 
 Podmínky pro odpočinek: 
 
  Možnost individuální volby odpočinku. Osobní volno v režimu dne. 
 
  Doba vymezená ke spánku: 21.30 hod. – 6.00 hod. (7.00 hod.) 
 
  Stravování ubytovaných žáků: 
 
   Výdej stravy: (v jídelně, která je součástí areálu DM a školy)           Snídaně    6:00 – 7:30 
                                                                                                                         Oběd        11:30-13:45 
                                                                                                                         Večeře      17:15-18:00 
 
   Pitný režim: 
  
   Nápoje při výdeji stravy, možnost dalšího odběru čaje po celé odpoledne v jídelně, pitná voda ve 
   vodovodním řádu, automat s nápoji, individuální pitný režim z vlastních nakoupených zdrojů. 
 
   Otužování: Zařazení otužovacích prvků v režimu DM – individuálně (studená sprcha apod.). 
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IV.   Další požadavky 
 

Výchova ke zdravému životnímu stylu, způsob a forma zařazení do režimu dne: 
Každodenní osobní hygiena. 
Vnitřní řád domova mládeže 
 
Evidence a registrace úrazů: 
Záznam o úrazu, registrace do školního informačního systému, popř.ČŠI 
 
Lékárnička první pomoci, seznam telefonních čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského 
ošetření při úrazech a náhlých onemocnění: 
Lékárnička(průběžně kontrolována a doplňována) ve všech kancelářích vychovatelů, na 
recepci a ve vrátnici DM. Seznam telefonních čísel na nástěnkách jednotlivých úseků DM 
a na centrální vrátnici DM. 
 
Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření, požívání alkoholu: 
Zájmová činnost školy a domova mládeže, zákaz kouření, požívání alkoholu a návykových 
látek (viz vnitřní řád DM). 

 
 

V. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
 
Výměna lůžkovin:  Jednou za 2 týdny, v případě potřeby ihned. 
Praní prádla:           Zajištěno smluvním zařízením. 
 
Manipulace s prádlem, skladování prádla: 
Čisté prádlo je odděleno od použitého, použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují 
kontaminaci okolí s nečistotami z prádla. Obaly jsou vhodné k praní, omyvatelné a 
dezinfikovatelné. Použité prádlo v obalech se skladuje ve skladu použitého prádla. Čisté 
lůžkoviny se skladují odděleně v samostatném skladu. 

 
 

VI. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
 
Způsob a četnost úklidu a čištění: 
Denní úklid: 
A/ setření na vlhko: všech podlah včetně schodiště, nábytku, krytů topných těles,  
     okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vyčištění čistících zón vysavačem 
B/ vynášení odpadků na pokojích, kanceláři vychovatele, klubovně a sociál. Zařízeních 
C/ za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových 
     mís, sedátek na záchodech, pisoárových mušlí 
D/ úklid zrcadel a skleněných výplní u dveří 
 
Týdenní, celkový úklid: 
Omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, třikrát  
ročně umytí oken včetně rámů a krytů svítidel. Dvakrát ročně celkový úklid všech prostor. 
Jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned. 
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     Způsob a četnost dezinfekce a deratizace: 
     Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných. 
 
      
     Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 
     Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových plastových obalů a centrálně shromažďovány 
     k odvozu v plastových kontejnerech na místě k tomu určeném. 
     Obaly z plastů jsou podobně jako papír a nápojové kartony ukládány odděleně a likvidovány  
     odpovídajícím způsobem(odvoz tříděného odpadu). 
 
 
 
     Vypracoval:  Mgr.Václav Havel, vedoucí domova mládeže 
 
     Schválil:        Ing.Petr Vojtěch, ředitel školy a domova mládeže 
 
 
 
 
  


