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ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Identifikační údaje

Odpovědná osoba

Domov mládeže (dále jen DM) je součástí příspěvkové organizace zřízené Hlavním
městem Prahou Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
IČ 638 34 286
Sídlo: Roškotova 4/1692, Praha 4 – Braník
Ředitel školy:
Mgr. Eduard Klezla
241 046 905

Kapacita zařízení

DM poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost
navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajišťuje těmto žákům
a studentům školní stravování.
Maximální kapacita DM je 100 lůžek, obsazenost je 99 lůžek, jedno lůžko je umístěno
samostatně pro případ onemocnění žáka nebo studenta.

Provoz DM

DM je v průběhu školního roku s výjimkou hlavních prázdnin v provozu ve dnech:
neděle 19:00 - pátek16:00 hod.

Činnost zařízení

Statutární zástupce:
Kontaktní údaje
Vedoucí vychovatelka DM:

Mgr. Bc. Pavel Šimáček
241 046 919
PhDr. Martin Ščecina
241 046 944
603 286 311

REŽIM DNE
čas
6:30
6:30 – 7:00
7:00 – 8:00
7:40 – 21:05
8:00 – 21:05

8:45 – 9:45
11:00 – 14:00
15:00 – 16:00
17:00 – 19:00
16:00 – 21:00
19:00 – 21:00
21:05
21:05 – 22:00
22:00

pondělí až pátek
budíček
osobní hygiena, úklid, příprava na vyučování
snídaně
výuka podle rozvrhu
doba určená k samostudiu, zájmové činnosti,
případně osobnímu volnu v závislosti na
organizaci výuky
kontrola pořádku na pokojích, zajištění větrání
oběd v závislosti na organizaci výuky
kontrola pořádku na pokojích, zajištění větrání
večeře

neděle

příjezdy ubytovaných
doba určená k samostudiu, zájmové činnosti, případně osobnímu volnu
ukončení hry na hudební nástroje v prostorách domova mládeže
příprava na noční klid, osobní hygiena, úklid
noční klid
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PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY A OTUŽOVÁNÍ
Prostory ke cvičení
DM využívá k pohybovým činnostem taneční sály v prostorách školy, kulečníkový stůl a stůl na stolní tenis umístěný
v prostorách DM. V případě zájmu žáků a studentů lze smluvně zajistit tenisové kurty a bazén Střední školy technické,
Praha 4, Zelený pruh 1294.
Otužování
Na DM je stanoveno ranní a odpolední větrání pokojů. Vzhledem k věku ubytovaných žáků a studentů jsou ponechány
další formy otužování organizmu na individuálních potřebách jednotlivých žáků a studentů.

REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU
Zajištění stravování
Školní stravování zajišťuje škola v souladu s § 122 odst. 4 školského zákona a § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o
školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, smluvně u zařízení školního stravování (společnost Charly Amusement),
avšak v budově školy.
Doba vydávání stravy:
snídaně 07:00 oběd
11:00 večeře
17:00 -

08:00 hod.
14:00 hod.
19:00 hod.

Možnost nákupu a nabídka doplňkového sortimentu
V provozní době společnosti Charly Amusement, tj. od 7:00 do 20:00, si mohou žáci a studenti zakoupit doplňkový
sortiment v podobě nápojů a potravin dle nabídky této společnosti. V budově školy jsou rovněž umístěny prodejní
automaty s nabídkou potravin a nápojů.
Možnost uchování a přípravy potravin v DM
K uchování potravin slouží 2 lednice v kuchyňkách na jednotlivých patrech DM. Žáci a studenti si mohou pronajmout školní
lednice, které jsou následně umístěny na jim přidělený pokoj. K přípravě a ohřevu jídel a nápojů slouží kuchyňky s vařičem,
mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. Žákům a studentům je zakázáno skladovat potraviny za okny, na vnějších
parapetech DM.
Pitný režim
Nápoje jsou součástí jídel podávaných v rámci školního stravování. V budově je umístěn automat na vodu zdarma
(Sodobar). Dále jsou v budově školy umístěny prodejní automaty na teplé i studené nápoje.

V Praze dne 1. 9. 2014

……………………………………..
ředitel školy
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