
Domov mládeže 

K Babylonu 1205, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 778 703 180 
 

REŽIM DNE DOMOVA MLÁDEŽE 
pro ubytované žáky Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvkové organizace 

Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 778 703 185, www.skola-lomnice.cz, 

E-mail: skola@skola-lomnice.cz 

 

Denní program se řídí režimem dne, který ubytovaný žák respektuje. 
 

5:00 – 7:30  budíček, osobní hygiena, úklid pokojů, odchod na snídani 

do 15:00  návrat žáků z vyučování, nahlášení se sloužícímu vychovateli 

do 17:15 program dle akcí týdne, osobní volno 

17:15 – 17:45  výdej večeře 

do 19:00  osobní volno 

19:00 – 19:30  úklidy pokojů 

19:30 – 20:30  studijní klid* 

do 20:00  možnost prodloužených vycházek** 

do 20:30  zájmová činnost, program dle akcí týdne  

20:30 – 21:00 osobní volno na DM, možnost pobytu na dvoře DM 

21:00   ukončení vzájemných návštěv na poschodích 

21:30 – 22:00  příprava na večerku, osobní hygiena 

22:00   večerka 

22:00 – 6:00  noční klid 

 

Pátek    

12:00 – 15:00   odjezd žáků z domova mládeže 

 

Neděle    

17:00 – 20:30   příjezd žáků na domov mládeže 

 

Vycházky  
 

Pondělí, úterý, čtvrtek  nezletilí žáci  do 19:00 

zletilí žáci   do 20:00 

Středa    nezletilí i zletilí žáci do 20:00 

Pondělí - čtvrtek   4. ročník, nástavbové studium  do 21:00 

 

*Studijní klid – je určen pro individuální přípravu žáků na studium. Žáci jsou na svých pokojích, 

v knihovně či společenské místnosti, na domově mládeže je klid a ticho. Pokud žák požádá o jinou 

činnost v době studijní doby než je příprava na vyučování nebo odborný výcvik, rozhodne sloužící 

vychovatel o vhodnosti udělení výjimky. 

 

**Prodloužené vycházky 

Denní vycházky uděluje sloužící vychovatel na základě osobní žádosti žáka. O chování se na 

vycházkách jsou žáci poučeni na počátku školního roku. Vycházka nezletilého mimo město se 

povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce. 

Příčinou omezení počtu prodloužených vycházek vychovatelem může být: zhoršení školních výsledků, 

žádost zákonných zástupců, závažné či jakékoliv opakované porušování Vnitřního řádu DM, udělení 

kázeňského opatření a jiné. 

Čtyřikrát do měsíce mohou nezletilí žáci čerpat prodlouženou vycházku do 20:00. 

Za mimořádnou aktivitu může vychovatel povolit více vycházek. 

Při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba neprodleně telefonicky uvědomit sloužícího 

vychovatele. 

 

 

http://www.skola-lomnice.cz/
mailto:skola@skola-lomnice.cz


Domov mládeže 

K Babylonu 1205, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 778 703 180 
 

Režim dne pro žáky s odpolední směnou 
 

5:00 – 7:30  budíček, osobní hygiena, úklid pokojů, odchod na snídani 

do 8:00   příchod ze snídaně, nahlášení se sloužícímu vychovateli  

9:00 – 11:30  osobní volno žáků 

11:30 – 12:00  výdej oběda 

12:00 – 18:00  odborný výcvik 

Další body režimu dne se shodují s běžným režimem. 

 

 

Doplněk k Vnitřnímu řádu domova mládeže nabývá platnosti 1. 1. 2020. 

 

 

 

Mgr. Václav Šimůnek  

        ředitel školy 


