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Příloha č. 1 - Vnitřního řádu internátu základní školy 

 

DENNÍ REŽIM INTERNÁTU PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. – 6. ROČNÍK 
 

Režim dne napomáhá žákům k vytváření návyků zdravého životního stylu a vhodného denního režimu, 
slouží k rozvoji psychické a tělesné kultury, k výchově k zodpovědnému plnění úkolů, odpovědnosti vůči 
sobě a okolí a k účelnému využívání volného času. 
 
6:30 – 7:00  budíček, ranní hygiena, úklid pokojů 
 

7:00 – 7:30   snídaně 
 

7:30 – 7:40  pobyt na klubovně, úklid pokojů 
 

7:40 – 13:30 (14:30) pobyt žáků ve škole a ve školní družině včetně pravidelného řízeného pobytu venku, 
Učíme se učit 

 

13:30 - 14:30  zájmová činnost, relaxace, Učíme se učit pro žáky 6.tého ročníku 
 

14:30 hod. příchod žáků ze ŠD na internát, odevzdání mobilních telefonů 
 

14:30 – 15:00  plnění domácích úkolů, příprava na vyučování, Učíme se učit, hygiena 
 

15:00 – 15:15  svačina 
 

15:15 – 17:00  zájmová činnost, povinný pobyt venku 
 

17:00 – 17:30  hygiena, večeře pro žáky ubytované na Králíčku 
 

17:30 – 17:40  výdej léků 
 

17:40 – 19:00  řízená činnost – povinný pobyt venku, aktivity závislé na počasí, Učíme se učit 
 

19:00 – 19:15  hodnocení dne, odevzdání mobilních telefonů 
 

19:15 – 19:45  večerní hygiena, příprava na večerku, čtení pohádek 
 

19:45 – 20:00  čtení pohádek, večerníček, kontrola žáků na pokojích 
 

20:00 hod.  večerka 
 
V čase 13:30 – 14:30 po příchodu žáků 6. ročníku ze školy probíhá zájmová činnost. Nad žáky vykonává 
dohled a dozor vychovatel dle rozpisu. Každý čtvrtek v čase volnočasových aktivit probíhá generální úklid 
internátu. 

Internát je v provozu od neděle (den předcházející prvnímu dni školního vyučování v týdnu) od 17:00 hod. 
do pátku (poslední den školního vyučování v týdnu). Budova internátu Králíček se uzavírá ráno v 8:00 
hodin. 
Žákům ubytovaným na internátě není povoleno připravovat teplou stravu v čajových kuchyňkách. Ty jsou 
určeny pouze pro přípravu občerstvení a pro účely plnění výchovně vzdělávacího programu (zájmová 
činnost). 
Telefonické spojení na budovu internátu Králíček: 601 380 925 

Vychovatelka pověřená vedením: 734 314 505 
 

 
V Novém Městě nad Metují dne 20. srpna 2018    
 
PaedDr. Olga Talášková 
ředitelka školy 


