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Článek 1 Denní program 

1. Denní program respektuje potřeby ubytovaných žáků daného věku. 

2. Žáci po ranní hygieně a snídani odcházejí do školy. Neodchází-li žák do výuky, ohlásí 

tuto výjimku s příslušným jiným programem vychovateli (návštěva lékaře, pozdější 

vyučování, odjezd domů spolu s písemnou omluvenkou rodičů u nezletilého žáka, aj.). 

3. Po návratu ze školy se žáci hlásí vychovateli a smysluplně využívají osobní volno 

k zájmovým aktivitám (dle vlastního zájmu či z nabídky školy, domova mládeže, domu 

dětí, sportovních klubů, aj.), vycházkám, studiu a relaxaci. 

4. Dobu po večeři by měli žáci využívat především ke studiu. V domově mládeže je klid, 

žáci se chovají ohleduplně, aby nerušili ostatní. Žákům, kteří vykazují slabé studijní 

výsledky může být doba studia prodloužena a omezeny vycházky. Studium po večerce 

povoluje individuálně vychovatel. 

5. Po samotném studiu se žáci věnují osobní zájmové činnosti, společenským hrám, 

debatám, sledování televize, DVD, poslechu hudby apod. 

6. Mimořádnou nebo prodlouženou vycházku si žák musí dohodnout s vychovatelkou. 

7. Noční klid je stanoven od 22.00 – 6.30 hod. 

 

Článek 2 Časový harmonogram dne 

Čas    Program 

6.30    Budíček, ranní hygiena, úklid pokojů 

6.30 – 7.15  Snídaně 

7.00 – 7.15 Oznámení vychovateli změnu denního programu (návštěva lékaře, 

pozdější odchod do školy, odjezd domů). 

do 7.15 Odchod do školy, odevzdání klíče na vrátnici domova mládeže. 

dopoledne Návrat do domova mládeže a pobyt v něm jen s vědomím vychovatele. 

11.15 – 14.00 Výdej oběda. 

13.00 – 17.00 Oznámení příchodu ze školy vychovateli, osobní volno – zájmová 

činnost z nabídky školy, domova mládeže, domu dětí a mládeže, 

sportovních klubů, individuální činnost, studium, četba vycházky, 

kino,… 

17.00 – 17.30 Výdej večeře 



17.30 – 20.00 Studium, zájmová činnost, sledování televize, DVD, poslech hudby, 

četba, vycházky, kino, divadlo. 

20.00 - 21.00 Povinná studijní doba, žáci jsou na pokojích, studovnách, připravují se 

do školy, na chodbách je klid, žáci se navzájem neruší. 

21.00 – 21.30 Osobní volno. 

21.30 – 22.00 Příprava na večerku, večerní hygiena. 

22.00 Večerka 

22.00 – 6.30 Noční klid, zákaz rušení nočního klidu, zákaz zdržovat se na cizích 

pokojích. 

 

 

Luhačovice dne  1.11.2009 


