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PROVOZNÍ   ŘÁD 
domova mládeže 

Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České 
 

Domov mládeže je školské zařízení při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole 

svaté Anežky České, které poskytuje žákům ubytování, stravování a vytváří podmínky pro jejich 

přípravu na výuku a také křesťanskou a duchovní pomoc a výchovu při rozvíjení zájmové 

činnosti. 

I. 

Údaje o zařízení 
Domov mládeže je součástí Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté 

Anežky České, zodpovědnou osobou za jeho provoz je ředitel školy, který jmenuje a odvolává 

vedoucího vychovatele. 

 

Adresa:  1. máje 249/37 

   742 35  Odry 

IZO:   108 022 307 

Telefon:    556 730 129, 736 781 068 

E-mail:    info@cssodry.cz 

IČO:    16 628 144 

Ředitelka:   Ing. Pavla Hostašová 

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Kateřina Chromíková 

Kapacita:  70 ubytovaných žáků 

Provoz:   v neděli odpoledne a v pracovní dny 

Využití pro jiné aktivity: a)  v domově mládeže se žáci mohou v odpoledních a večerních 

hodinách sdružovat v různých zájmových kroužcích (Hra na kytaru, 

Ruční práce, Country tance); v těchto hodinách mohou také rozvíjet 

svou individuální zájmovou činnost 

b)  společná činnost žáků a rodičů – školní akademie, návštěva 

divadla, přehlídka zájmové umělecké činnosti žáků církevních 

středních škol 

 

II.  

Režim dne 
 

Volnočasové aktivity v režimu dne 

Volné vycházky, pobyt venku, osobní nákupy: 

-  v zimním období – denně od 14.10 hod do 18.00 hod 

-  v letním období – denně od 14.10 hod do 18.00 hod, ve středu do 20.00 hod 

Kulturní akce mohou žáci navštěvovat ve večerních hodinách podle nabídky se souhlasem 

vychovatelky a s doprovodem. 

 

Individuální program 

14.10 hod – 18.00 hod denně 

20.00 hod – 21.30 hod denně 

četba, sledování televizních programů, hra na nástroj, poslech rozhlasového vysílání, vlastní 

zájmová činnost, individuální rozhovory, ruční práce, sledování videa apod. 
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Odpočinek 

V domově mládeže je možnost individuální volby odpočinku mimo stanovenou dobu studia. 

Doba vymezená ke spánku je od 22.00 hod do 6.30 hod. 

 

 

III. 

Podmínky pohybové výchovy a otužování 
 

1.  Prostory 

Vedení SPdgŠ a SZŠ sv. AČ umožňuje žákům ubytovaným v domově mládeže využívat 

školní tělocvičnu, posilovnu, zahradu a přilehlý parčík. 

 

2. Tělovýchovné aktivity 

 - sportovní kroužky střediska volného času 

 - míčové hry, stolní tenis, běh v areálu a v blízkosti školy  

                       – možnost denně  v době od 14.30 hod do 17.30 hod 

 - cvičení v posilovně – denně od 14.30 hod do 17.00 hod 

 - návštěvy tělovýchovných kroužků pořádaných jinými zařízeními v Odrách 

 

3. Otužování 

Možnost využití sauny v prostorách Středního odborného učiliště Odry na Sokolovské ulici 

– jednou týdně dvě hodiny. 

 

 

IV. 

Režim stravování včetně pitného režimu 
 

Stravování 

V domově mládeže při SPdgŠ a SZŠ sv. AČ se žáci stravují celodenně. Jídelna je umístěna 

v budově školy, strava je zajištěna smluvně se Školní jídelnou při ZŠ v Odrách na Komenského 

ulici č. 6. Žákům jsou vydávány snídaně včetně svačiny, obědy v budově církevní školy a večeře 

v prostorách Školní jídelny při ZŠ v Odrách, Komenského  6. 

Doba vydávání stravy: 

  7.00   -   7. 30 hod snídaně 

12.15    -  12.35 hod oběd 

13.05  -  13.25 hod oběd 

17.30 hod   večeře 

Žáci mají ve volném čase možnost nakupovat v obchodě v blízkosti školy. 

 

 

Pitný režim 

Hlavní jídla jsou vždy doplněna nápojem – čaj, ovocné šťávy, mléko. 

V přízemí školy je k dispozici prodejní automat s teplými nápoji. Údržbu a doplňování nápojů 

zajišťuje firma KAVAMAT, provozovatel Olomouc jednou za týden. Sortiment nápojů:  

  - Káva  - Čokoláda, Mléčná čokoláda 

- Káva s mlékem - Cappuccino 

- Espresso  - Čaj 

V kuchyňkách na jednotlivých odděleních je možnost přípravy nápojů dle individuální potřeby. 
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V. 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
 

Výměna ložního prádla se provádí jednou za 14 dnů, ručníky se vyměňují denně nebo podle 

potřeby. 

Praní prádla: 

- ručníky – ve vlastní prádelně denně 

- ložní prádlo – ve smluvním zařízení Prádelna INREX – Petr Kaczynski, Karviná – Nové Město 

Čisté ložní prádlo je uloženo v uzamykatelném skladě v policích. Použité prádlo se roztřídí ve 

zvláštní místnosti a okamžitě se odváží v omyvatelných obalech do smluvního zařízení. 

 

VI. 

Úklid a údržba ploch 
 

Úklid vnitřních prostor 

 Pravidelný denní úklid provádí 1 pracovní síla v následujícím harmonogramu: 

 PO – PÁ     8.00 – 13.35 hod  úklid chodeb, sociálního zařízení, 

    praní a žehlení prádla 

    vynášení odpadků 

Úklid pokojů včetně vynášení odpadků z jednotlivých pokojů do připravených nádob 

provádějí ubytovaní studenti. 

 Jednou týdně, vždy v pátek, je prováděna dezinfekce sociálního zařízení v celé škole. 

 

 

Provozní řád Domova mládeže při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole 

byl schválen na poradě vedení dne 24. 8. 2010 a nabývá platnosti od  1. 9. 2010.  Tímto je 

zrušen předchozí provozní řád. 

 

 

 

 

 

    Ing. Pavla Hostašová 

          ředitelka školy 
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