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Provozní řád internátu a domova mládeže 

k zabezpečení hygieny a ochrany veřejného zdraví 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Internáty a domov mládeže jsou školská výchovná a ubytovací zařízení, které podle 

§ 6 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních, zabezpečují ubytování a stravování žákům Střední průmyslové školy, 

Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují. 

Provoz internátu a domova mládeže (dále jen internát) koresponduje s provozem školy a je 

zajištěn ve třech budovách převážně od neděle (den předcházející prvnímu dni školního 

vyučování v týdnu) od 17:00 hodin, do pátku (poslední den školního vyučování v týdnu).  

Ve dnech školního vyučování se budovy uzavírají v 8.00 hod. 

Z rozhodnutí ředitelky školy nebo zástupkyně pro mimoškolní činnost může provozovat svoji 

činnost i ve dnech pracovního volna a klidu nebo v období školních prázdnin. 

Ubytovací kapacita v jednotlivých budovách:  Opočno  150 lůžek 

          Kasárna   62 lůžek DM 

          30 lůžek Internát 

                                                                           Králíček    54 lůžek 

  

Využití zařízení pro jiné aktivity: v době školních prázdnin a občasně o víkendech je 

využíváno pro doplňkovou činnost – ubytovací služby.  

Za celkový provoz a chod internátu zodpovídá zástupkyně pro mimoškolní činnost, která řídí 

činnost přímých podřízených - vedoucí vychovatelky a vychovatelek pověřených vedením 

úseku (pro ZŠ a pro OŠ). Tyto vedoucí řídí činnost skupinových vychovatelů, bezpečnostních 

pracovníků a asistentů pedagoga v jednotlivých budovách. 

V případě nepřítomnosti zástupkyně pro mimoškolní činnost zodpovídá za chod internátu 

vedoucí vychovatelka, v případě její nepřítomnosti vychovatelka pověřená vedením úseku. 

Základní organizační jednotkou na internátě je výchovná skupina. Činnost v jednotlivých 

výchovných skupinách v odpoledních hodinách zajišťují skupinoví vychovatelé a asistenti 

vychovatele, noční službu vykonávají bezpečnostní pracovníci. 

Rozpis služeb k zajištění provozu internátu připravuje vedoucí vychovatelka ke schválení 

zástupkyni pro mimoškolní činnost. 

II. Režim dne 

 

1) Volnočasové aktivity v režimu dne 

 Internát nabízí škálu zájmových a odpočinkových aktivit v prostorách internátu 

i mimo něj, zejména tělovýchovných (např. floorbal, fotbal, volejbal, přehazovaná, 

míčové hry, tanec, cvičení na posilovacích strojích, stolní tenis, jízda na kole) 

 k tělovýchovným a sportovním aktivitám má k dispozici vlastní tělocvičnu  

 k pobytu venku jsou organizovány sportovní činnosti na venkovních hřištích před 

budovami internátu Hradčany, Králíček i v Opočně. 

 v objektu internátu a DM v Opočně je v provozu posilovna 

 osobní nákupy a jiné potřeby ve městě si žáci SŠ a OŠ vyřizují v době mezi 

ukončením školního vyučování a příchodem do internátu, tj. do 15:15 hodin  
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 vycházky žáků SŠ a OŠ mohou být povoleny u žáků 1. ročníků v prvním pololetí 1x 

týdně do 20:00 hod., ve druhém pololetí u žáků prvních ročníků 2x týdně do 20:00 

hod., u žáků 2., 3. a 4. ročníků do 21:00 hod.  

 vycházky žáků ZŠ mohou být povoleny pouze výjimečně s písemným souhlasem 

zákonných zástupců a podle směrnice Motivační hodnocení žáků ZŠ 

 

2) Organizovaný program  

 program organizovaný pro žáky internátu (nabídka zájmové činnosti) je v denním 

režimu OŠ zařazen na dobu od 15:30 do 17:00 hod., a to vždy v pondělí, úterý a ve 

středu, pro žáky SŠ ve středu (případně dle rozvrhu) 

 program organizovaný pro žáky internátu ZŠ (zájmová činnost) je v denním režimu 

zařazen na dobu od 15:00 do 17:00 hod. 

 čtvrtek je v tuto časovou dobu využíván k velkému týdennímu úklidu pokojů na všech 

úsecích ubytování 

 v denním časovém režimu je zařazen tzv. studijní klid pro žáky SŠ v době od 19:00 

do 21:00 hod., pro žáky OŠ od 19:00 – 20:30 hod. – vychovatelé s žáky vytvářejí 

prostředí pro nerušenou přípravu na vyučování 

 v  časovém režimu dne je zařazen tzv. studijní klid - příprava na vyučování pro žáky 

základní školy (dále jen ZŠ) v době 14:30 – 15:00 hod. vychovatelé s žáky vytvářejí 

prostředí pro nerušenou přípravu na vyučování 

 

3) Individuální program při pobytu v zařízení 

 individuální program si žáci tvoří dle vlastních představ a potřeb 

 k individuálnímu trávení volného času jsou v internátu vytvořeny podmínky pro 

individuální přípravu na vyučování, pro kondiční cvičení, příp. cvičení v tělocvičně, 

práce na počítačích např. v počítačových učebnách, hra na hudební nástroj (klavír, 

flétny, kytara), stolní fotbal, ruční práce, sledování televizního programu nebo 

programu na DVD, poslech hudby, k dispozici je též žákovská knihovna a stolní a 

společenské hry. 

 

4) Odpočinek 

 v denním režimu je osobní volno časově vymezeno v době od ukončení vyučování 

a povinného příchodu do internátu, tj. do 15:15 hod. pro žáky OŠ. U žáků SŠ je 

stanoveno do 17.00hod. 

 ubytovaný žák není omezován v odpočinku ani v jinou dobu – mimo doby nabídky 

zájmové činnosti (15:30 – 17:00 hod.) 

 doba vymezená ke spánku je u žáků Střední školy od 22:00 do 6:30 hodin, u žáků 

Odborné školy od 21:30 – 6:30 a u žáků ZŠ od 20:00 do 6:30 hodin. 

 

III. Podmínky pohybové výchovy a otužování 
 

1) Prostory 

 vlastní tělocvičny 

 venkovní hřiště před budovou Králíček, Kasárna a Opočno 

 prostorové podmínky v internátu umožňují provozovat posilovnu v budově Opočno 

a Králíček 

 

2) Tělovýchovné aktivity 

 sportovní hry – floorbal, fotbal, volejbal, přehazovaná, míčové hry, stolní tenis 
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 kondiční cvičení v posilovně 

 taneční aktivity 

 jízda na kole a workaout 

 lyžování, sáňkování, pekáčování 

 pravidelný pobyt venku u žáků ZŠ 

3) Otužování 

 vychovatelé v rámci pedagogické činnosti vedou žáky ke zdravému životnímu stylu, 

vhodnému oblékání, předcházení nemocem a otužování 

 

IV. Režim stravování a pitný režim 

 

1) Stravování 

 Snídaně a večeře jsou dováženy do budov internátů a vydávány v prostorách k tomu 

určených (ve výdejnách) v uvedených časech: 

Králíček:   snídaně  6:30 – 7:30 hod.  

                  večeře 17:00 – 17:30 hod. 

Kasárna:    snídaně  6:30 – 7.30 hod 

        večeře   17:00 – 18:00 hod. 

Opočno:    snídaně 6:30 – 7:00 hod. 

                  večeře 17:00 – 18:00 hod. 

 

 Obědy jsou vydávány v prostorách výdejny na Kasárnách, dále ve výdejnách na 

internátech v uvedených časech: 

Školní:      11:45 – 14:00 hod. 

Králíček:   11:45 – 14:00 hod. 

Kasárna:    11:30 – 14:30 hod. 

Opočno:    12:00 – 13:45 hod. 

 

 

2) Pitný režim 

 pitný režim je zajišťován ze dvou zdrojů - jako součást stravování a možnost přípravy 

vlastních nápojů v čajových kuchyňkách umístěných na jednotlivých patrech všech 

budov internátů 

 

V. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

 

1) Výměna prádla 

 výměna lůžkovin se provádí 1x za 14 dní, v případě potřeby ihned 

 výměna ubrusů se provádí 1x týdně při velkém čtvrtečním úklidu, v případě potřeby 

i častěji 

 

2) Způsob praní prádla 

 praní ložního prádla i dalšího prádla provádí školní prádelna 

 

3) Způsob nakládání s prádlem 

 čisté prádlo se třídí a skladuje ve skladu čistého prádla na jednotlivých budovách 

internátu 

 použité prádlo se třídí a odváží do prádelny, která je součástí školy (nachází se 

v objektu školy – budova Kasárna) 
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VI. Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 

 Žáci, kteří vykazují známky akutního onemocnění, jsou neprodleně odesíláni domů, 

pedagog kontaktuje zákonné zástupce k převozu žáka. 

 Vychovatel nebo třídní učitel informuje rodiče o zdravotním stavu žáka a zajistí jeho 

odvoz nebo odchod z budovy na autobus. 

 V případě, že se s rodiči nedomluví na odvozu, nebo odchodu žáka, zodpovídá 

vychovatel nebo třídní učitel za zajištění dalšího dozoru nad žákem (asistentem 

pedagoga apod.). 

 Další postup je dán Organizační směrnicí č. 44/2020/OS – Hygienická pravidla a 

standart denního úklidu s probíhající pandemií Covid – 19 

 

VII. Způsob zajištění mytí obuvi ve výlevce 
 

 Mytí obuvi ve výlevce je zajištěno v každé budově internátu ve stavebně oddělené 

místnosti denně (po-pá) od 15:00 do 20:00 hod. 

 

 

VIII. Závěrečné ustanovení 

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Současně pozbývá platnosti Organizační směrnice 

č. 46/2020/OS Provozní řád internátu k zabezpečení hygieny a ochrany veřejného zdraví ze 

dne 31. srpna 2019. 

 

 

V Novém Městě nad Metují 20. ledna 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Klára Barešová 

ředitelka školy 


