
 

Denní řád 
 

 

6.15 hod.  budíček při nulté hodině 

6.15 – 8.00 hod. vycházky 

6.45 hod.  budíček 

6.30 – 7.30 hod. snídaně 

6.45 – 7.45 hod. osobní hygiena, úklid pokojů 

7.45 – 7.55 hod. příprava a odchod na vyučování 

11.15 – 14.00 hod. oběd, vycházky 

12.30 – 15.00 hod. odpolední vyučování 

15.00 – 19.00 hod. osobní volno, vycházky (po, út v letních měsících po domluvě 

s vychovatelem do 20 hod.), zájmová činnost 

17.30 – 18.30 hod. večeře 

19.00 – 21.00 hod. studijní doba pro všechny ročníky, zájmová činnost 

21.00 – 21.30 hod. příprava na večerku 

21.30 hod.  večerka 

22.00 – 6.00 hod.       doba nočního klidu 

 

 

− Po odchodu na vyučování musí být pokoj uklizen a uzamčen. 

− V době vyučování nesmí nikdo zůstat na pokoji bez oznámení vychovateli. 

− Klíče od pokojů z hlavní vychovatelny půjčujeme pouze ve výjimečných případech. 

− Vždy oznámit vychovateli jakékoliv zdravotní potíže. 

− Při odchodu na vycházku se zapsat do sešitu vycházek nebo odevzdat průkaz ve 

vychovatelně. 

− Každý příjezd do DM a také odjezd z DM hlásit vychovateli. 

− V jídelně a ve všech společných prostorech jsou všichni povinni dodržovat pořádek. 

− Prodloužené vycházky jsou vždy ve středu do 21.00 hodin, plnoletí do 22.00 hodin. 

− Generální úklid se provádí vždy ve čtvrtek odpoledne. 



− Dobu osobního volna využívat ke studiu, četbě, sledování TV, práci na PC, sportování, 

vycházkám apod. 

− Využití tělocvičny, posilovny, auly, kuchyňky (vaření vody v rychlovarné konvici), 

nákup nápojů a jídla v automatech do 21.00 hodin. 

− Při studijní době musí být v DM klid, nikdo nepřechází z pokoje na pokoj bez důvodu, 

není dovolen hlasitý poslech hudby, notebook používat pouze ke studijním účelům. 

− V době nočního klidu musí být každý žák na svém pokoji, nesmí používat notebook, 

tablet, mobilní telefon a rušit ostatní ubytované žáky. 

 

 

 

 

Žlutice 31. 8. 2022                  Bc. Eva Hovorková 

vedoucí vychovatelka 


