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V z o r :
    Zásady provozního řádu školských výchovných a ubytovacích  zařízení
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět vymezení:
školská výchovná a ubytovací zařízení


I. Údaje o zařízení
                   Odpovědná osoba, zástupce, údaje o poskytovateli nebo provozovateli (adresa, telefon, IČO)
		Typ (internát, domov mládeže, stálá škola v přírodě …)
           Kapacita zařízení, počty žáků 
                                    Zohlednění žáků se specifickými vzdělávacími potřebami podle míry postižení a počtu           postižených žáků 
                     Provoz zařízení (celoroční, v době pracovního týdne, celotýdenní)
		Využití zařízení pro jiné aktivity
			Druh aktivit, časové zařazení
			Zařazení a organizování společných  činností pro žáky a jejich rodiče


II. Režim dne

	     Volnočasové aktivity v režimu dne:
			Zájmové aktivity, relaxace 
			Pobyt venku (frekvence, délka, zařazení v režimu dne)
			Návštěvy kulturních akcí (frekvence)
			Osobní nákupy (frekvence, zařazení v režimu dne)
			Volná vycházka (frekvence, délka, zařazení v režimu dne)
                         Zajištění  dozoru
		Organizovaný program:
			Zařazení v režimu dne, délka činnosti
			Možnost volby mezi různými činnostmi
          Individuální program při pobytu v zařízení:
                          Zařazení v režimu dne
                          Možnosti programu
		Odpočinek:
Možnost individuální volby odpočinku
Doba vymezená ke spánku (od … do …)


III. Podmínky pohybové výchovy  a otužování

                          Prostory pro cvičení, tělocvičny, hřiště, bazén 
                                   Tělovýchovné aktivity, sportovní vyžití: 
                                                   Druh
                                                   Zařazení v režimu dne
                                                   Délka trvání
                                    
                                  Otužování: 
			              Zařazení otužovacích prvků v režimu  – způsob, frekvence, počet žáků
                                                  Přihlédnutí k individuálním potřebám a možnostem
                                                  Jiný způsob ozdravných opatření, jaký



IV. Režim stravování včetně pitného režimu

		Stravování
			Podmínky pro stravování (vlastní jídelna, smluvní stravovací zařízení)
			Rozsah poskytovaných služeb (hlavní jídla, doplňková jídla, druhá večeře)
			Doba vydávání stravy (od… do…)
			Možnosti nákupu a nabídka doplňkového sortimentu

		Pitný režim: 
			Zajištění
                                    Druh nápojů
                                    Doplňování a způsob uchování nápojů
                                    Frekvence podávání, manipulace s nádobím
                                    V případě instalace automatů s nápoji druh nápojů, údržba

		


V. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna prádla: (lůžkovin, ručníků) – frekvence
Způsob praní prádla: (vlastní prádelna, smluvní zařízení)
Způsob nakládání s prádlem 
               Manipulace s prádlem a skladování prádla
               Používání obalů na jedno použití

VI. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (větrání, vytápění)

      Teplota vzduchu (zajištění v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., příloha č.3)
      Kontrola teploty vzduchu .
      Režim větrání  (v ložnicích, denních místnostech, za nepříznivých meteorologických podmínek)

VII. Režim úklidu  (zajištění v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. § 22)

