
Vyšší odborná škola a St řední škola automobilní, Záb řeh, U Dráhy 6 
DOMOV MLÁDEŽE  

 
 

Režim týdne na domov ě mládeže 
platnost je možné m ěnit režimem dne podle pot řeb výchovné skupiny  

      
NEDĚLE: 19:00 - 21:15  p říjezdy na DM ( řídí se zvláštním pokynem)  
                 21:15 -  21:30  p říprava na ve čerku (osobní hygiena, úklid)  
              21:30   večerka  
PONDĚLÍ:            - 16:00 osobní volno  
  16:00   kontrola p řítomnosti, organiza ční nástup  
  16:15 - 17:30 zájmová činnost na DM  
  17:30 - 18:00 ve čeře 
  18:00 - 20:00 studium, p říprava na vyu čování  
  20:00 - 21:00 volno na DM (osobní zájmy, činnost ZU, sport ...)  
  21:15 - 21:30 p říprava na ve čerku (osobní hygiena, úklid)  
  21:30 - 22:00 ve čerka  
ÚTERÝ:          - 17:30  vycházky  
  17:30 - 18:00 ve čeře 
  18:00 - 20:00 studium, p říprava na vyu čování  
  20:00 - 21:00 volno na DM (osobní zájmy, činnost Z.Ú.- sport....)  
  21:15 - 21:30 p říprava na ve čerku (osobní hygiena, úklid)  
  21:30 - 22:00 ve čerka  
STŘEDA:            - 15:15 osobní volno  
  15:15   kontrola p řítomnosti, organiza ční nástup  
  15:30 - 17:30 studium, p říprava na vyu čování  
  17:30 - 18:15 ve čeře 
  18:15 - 21:15 volno, mimo řádné vycházky, kulturní akce apod.  
  21:15 - 21:30 p říprava na ve čerku  
  21:30 - 22:00 ve čerka  
ČTVRTEK:           - 16:00 volno, vycházky- nákup jí zdenek  
  16:00 - 17:20 „generální“ úklid  
  17:20 - 17:30 kontrola úklidu  
  17:30 - 18:00 ve čeře 

18:00 - 20:00 studium, p říprava na vyu čování  
  20:00 - 21:00 volno na DM (osobní zájmy, činnost Z.Ú.- sport....)  
  21:15 - 21:30 p říprava na ve čerku (osobní hygiena, úklid)  
  21:30 - 22:00 ve čerka  
 

PÁTEK: 12:30- 14:30  ob ěd, odjezdy dom ů 
RANNÍ ČINNOST:   PONDĚLÍ - PÁTEK  
   6:15 - 6:45  budí ček, hygiena  
   6:30 - 7:15  snídan ě, úklid  
   7:15 - 7:30  odchod do vyu čování (dle stanoveného vyu čování na úseku TV,PV)  

Dopolední činnost: pond ělí- pátek  
Je organizována v p řípadě dopoledního pobytu žák ů na DM - nap ř. odpolední praktické 
vyučování.  
Zajišt ěn pedagogický dozor a řízení organizované činnosti.  
 
 

Platnost od: 1.9.2015        

 
Mgr. Ucekaj Št ěpán 
vedoucí vychovatel  


