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1.1. Úvod 

Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací 

činnost a zabezpečuje těmto žákům školní stravování. Domov mládeže (dále jen „DM“) vede 

žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Přijetí do DM 

není nárokové. Přihláška platí na jeden školní rok. 
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Provoz DM se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,  

ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

1.2. Ubytování a stravování žáků 

 

Poplatek za ubytování činí 1200 Kč měsíčně. Výše měsíční úhrady se nemění, i když žák není 

ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud je žák v domově mládeže ubytován jen část 

kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem, stanoví  

se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován (vyhláška č.108/2005 

Sb. ve znění vyhlášky č.436/2010, o školských výchovných a ubytovacích zařízení a školských 

účelových zařízeních). DM zajišťuje pro ubytované žáky celodenní stravování ve školní jídelně 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace (dále jen „SŠŽ“), která je součástí 

domova mládeže.  

 

Příspěvek na ubytování se platí vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující (platbu lze provést 

převodem z účtu nebo složenkou). Ukončit či přerušit pobyt v průběhu roku lze na základě 

písemné žádosti (výstupního listu z domova mládeže) zákonných zástupců žáka či zletilého 

žáka.  

 

 

1.3. Hygiena na domově mládeže 

 

Žáci udržují čistotu na pokojích, sociálním zařízení a pečují o pořádek v klubovnách. Povinné 

je přezouvání do domácí obuvi a ukládání bot do skříněk. Osobní věci žáka musí být uklizeny 

a v náležitém pořádku. Je nutné udržovat ve vzorném pořádku lůžko, skříň, botník i podlahu. 

Vychovatel má právo se kdykoliv přesvědčit, že je vše v pořádku. Ráno žák vstane, vyvětrá, 

upraví  si lůžko a věnuje náležitou péči své osobní hygieně. Po odchodu do školy vychovatel 

hodnotí pořádek  v obytných prostorách. Každý čtvrtek žák provádí generální úklid pokoje 

podle pokynů vychovatele. 

 

 

1.4. Doba studijního klidu 

 

Studijní doba je stanovena režimem dne a musí být bezpodmínečně dodržována. Po příchodu 

ze školy se žáci hlásí u vychovatele, jehož pokyny se řídí. Odpolední studium žáci využívají 

dle vlastní potřeby. Od 18.00 do 19.30 hod. je zajištěna studijní doba pro všechny žáky. 

Ve výjimečných případech povolí vychovatel žákovi studovat po večerce, nejdéle však 

do 23.00 hodin (na studovně). V době od 18.00 do 19.30 hodin platí zákaz poslechu 

radiopřijímačů, hlasité hudby a návštěv na cizích pokojích. Používání výpočetní techniky 

po večerce není povoleno. Na základě sledování pracovní morálky a studijních výsledků činí 

vychovatel vhodná opatření ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci žáka.  
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1.5. Zdravotní péče 

 

Onemocní-li žák nebo utrpí-li úraz je povinen to ihned ohlásit vychovateli, který rozhodne 

o postupu ošetření. Při vážnějších onemocněních musí dát vychovatel zprávu rodičům, kteří  

si pro žáka přijedou. Žák, pokud je lékařem uznán nemocným a je schopný odjezdu veřejnými 

dopravními prostředky, musí okamžitě odjet do místa bydliště. V případě, že žák onemocní 

doma, jde k lékaři v místě bydliště a zůstane-li doma, zákonní zástupci žáka omluví jeho 

nepřítomnost DM nejpozději v den obvyklého příjezdu. Ubytovaný žák je povinen při svém 

nástupu do DM nahlásit pravidelný příjezdový den po víkendu (prázdninách či svátcích). 

Neomluvenou nepřítomnost žáka v DM v době jeho pravidelného příjezdu řeší vychovatel. 

 

 

1.6. Inventář domova mládeže a podmínky zajištění ochrany 

 

Inventář slouží pouze pro potřeby DM, není dovoleno jej přemísťovat nebo odnášet bez svolení 

vychovatele. Se zařízením DM zacházejí žáci co nejšetrněji, neplýtvají vodou ani elektrickou 

energií, dodržují stanovený topný režim. Na počátku školního roku potvrdí žák svým podpisem, 

že přejímá věci z inventáře do celoročního užívání a je povinen je potom bez závad odevzdat. 

Škody způsobené úmyslně či z nedbalosti ubytovaným žákem hradí ve shodě s platnými 

právními normami zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce v plné výši. 

Pokud si žák přiveze na DM el. spotřebič, je povinen předložit záruční list či revizní zprávu, 

bez tohoto nelze přístroj používat. Toto se týká i výpočetní techniky. Za ztrátu peněz a cenných 

předmětů (mobilní telefony, výpočetní technika, řádem nepovolené el. spotřebiče apod.) správa 

domova neručí, pokud nebyly svěřeny přímo do jejich úschovy. 

 

 

1.7. Návštěvy v domově mládeže 

 

Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů není nikomu povolen samostatný vstup 

do ubytovacích prostor. Zákonní zástupci žáka si mohou prohlédnout domov mládeže 

v doprovodu vychovatelů. Žáci přijímají návštěvy jen se svolením vychovatele na klubovně. 

Telefonní hovory žáků z mobilu DM se z provozních důvodů nepovolují, výjimku představuje 

nezbytný kontakt se zákonnými zástupci žáka. Vychovatel zaznamenává pro žáka vzkaz. 

Vzájemné návštěvy chlapců na pokojích dívčího podlaží  a dívek na pokojích chlapeckého 

podlaží nejsou povoleny. Výjimku může udělit vychovatel. 

 

 

1.8. Vycházky a odjezdy  

 

Žák má právo na vycházky ve středu. Vycházky povoluje vychovatel v hlavní službě. 

Za mimořádné výsledky ve škole nebo zásluhy na domově mládeže může žák získat vycházku 

mimořádnou. Účast na aktivní sportovní nebo jiné činnosti organizované mimo DM povoluje 

vychovatel hlavní služby. Odjíždět k rodičům musí žáci na každý víkend. Odjezdy jsou v pátek 

do 14.00 hodin, žák  si vyzvedne své osobní věci a prvním vlakovým či autobusovým spojením 

odjíždí domů. Příjezdy do DM jsou v neděli od 18,00 hodin do 21,30 hodin nebo v pondělí 

ráno. Mimořádné odjezdy v týdnu povoluje vychovatel. Na DM se žák musí vrátit nejdéle 

do 21.00 hodin. Nezletilí žáci obdrží odjezdové knížky, kam vychovatel zapisuje čas a datum 

všech odjezdů z DM (i mimořádných). Zákonní zástupci žáka potvrzují svým podpisem 

kontrolu a zapíší datum a hodinu odjezdu do DM. Po příjezdu je žák povinen odevzdat 

odjezdovou knížku vychovateli. Odjezdové knížky může vychovatel využít k různým zprávám 
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pro zákonného zástupce (dále jen „ZZ“) i naopak. Všechny mimořádné odjezdy nezletilých 

žáků z DM se povolují na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka, případně školy  

či lékaře. Zletilí žáci pouze hlásí odjezd vychovateli. 

 

 

1.9. Chování žáka v domově mládeže 

 

Ubytovaný žák je odpovědný za vlastní zdraví a bezpečnost a je povinen se chovat tak, 

aby nezpůsobil škodu na zdraví sobě nebo ostatním osobám účastným při ubytování. Žáci 

nesmějí porušovat zásady dobrého společenského soužití. 

Ve všech prostorách domova mládeže a v jeho okolí platí přísný zákaz kouření a používání 

elektronických cigaret, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, DM 

netoleruje šikanu a jiné asociální jevy. 

 

V případě podezření z požití alkoholu bude provedena dechová zkouška, v případě podezření  

z požití drog bude přivolána Policie ČR. 

Pokud bude provedena orientační zkouška digitálním detektorem na alkohol odmítnuta, bude 

považována za pozitivní. 

Při zjištění pozitivní dechové nebo drogové zkoušky, bude porušení ohlášeno zákonným 

zástupcům žáka, kteří jsou povinni si v co nejkratší možné době žáka z domova mládeže 

odvézt. 

 

 

1.10. Chování žáka mimo domov mládeže 

 

Při příjezdech a odjezdech, docházce do školy a odborný výcvik, pravidelných a mimořádných 

vycházkách udělené vychovatelem, v době osobního volna po výuce a odborné praxi do 18,00 

hodin se žáci při pohybu mimo DM chovají bezpečně, dodržují pravidla silničního provozu  

a neohrožují ostatní. 

Při jízdě na kole dodržuje pravidla silničního provozu a dbá maximálně o svoji bezpečnost.  

Je povinností jezdit pouze s nasazenou ochrannou přilbou, chrániči. 

 

 

2. Práva a povinnosti ubytovaných žáků a zákonných zástupců 

 

2.1. Ubytovaní žáci mají právo: 

 

a) Na vzdělávání a školské služby, používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat 

veškerého zařízení DM určeného žákům.  

b) PC z majetku domova mládeže za podmínky, že bude sloužit pouze k přípravě 

na vyučování. 

c) Na informace o průběhu a výsledcích své výchovy a vzdělávání. 

d) Zakládat v rámci domova mládeže žákovskou samosprávu žáků, volit a být voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na vychovatele DM s tím, 

že vychovatel je povinen se stanovisky a vyjádřeními žákovské samosprávy zabývat. 

e) Aktivně se podílet na organizaci života žáků v domově mládeže a účastnit se všech akcí 

pořádaných DM. 

f) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje. 
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g) Na informace a poradenskou činnost DM. 

h) Přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách se souhlasem vychovatele a to mimo 

studijní dobu a noční klid. 

i) Používat vlastní počítačovou techniku apod., a to pouze se souhlasem vychovatele  

a spolubydlících v době mimo studijní a noční klid.  

j) Pravidelnou výměnu ložního prádla, nejméně jedenkrát za dva týdny. 

k) O výměnu ložního prádla má právo požádat ve zvláštních případech i mimo pravidelný 

termín. 

l) Využívat kuchyňku, která je určená pouze k ohřevu stravy. 

m) Ubytovaný má právo používat chladničku určenou k úschově potravin. 

n) Ponechávat potraviny na okenních parapetech není z hygienických důvodů dovoleno. 

 

 

2.2. Ubytovaní žáci jsou povinni: 

 

a) Řádně docházet do školského zařízení a svědomitě se připravovat na vyučování, 

usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláváním, respektovat a využívat dobu 

studijního klidu.  

b) Ubytovaný je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví 

i zdraví spolubydlících a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem 

na pokojích a budovy. 

c) Hlásit bezodkladné všechny změny mimořádné a nebezpečné události, kterých  

je svědkem (požár, únik vody apod.).  

d) Ubytovaní mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a dbát bezpečnostních pokynů 

vychovatelů.  

e) Ubytovaný má povinnost hlásit vychovateli onemocnění a úrazy, okolnosti týkající   

se zdravotního stavu a způsobu léčby. Na základě tohoto oznámení má právo 

na lékařskou pomoc. Obecně na první pomoc a lékařskou péči tím není dotčeno. 

V případě onemocnění, po domluvě s vychovatelem a rodiči žák odjíždí neprodleně 

nejbližším spojem domů. 

f) Udržovat čistotu a pořádek na pokojích, v osobních věcech, ve společných prostorách. 

g) Šetřit svěřený i společný majetek, jeho poškození a závady hlásit vychovateli. Chránit 

osobní majetek svůj i svých spolubydlících (uzamykání pokoje) a svým chováním  

a jednáním předcházet jeho zničení nebo zcizení. V případě ztráty svěřeného klíče hradí 

ubytovaný náklady spojené s jeho novým pořízením. 

h) Ubytovaný je povinen hospodárně nakládat s elektrickou energií a vodou, v topném 

období dbát na efektivní využívání tepla. 

i) Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, ve všech prostorách DM přezouvat 

se do domácí obuvi, chodit přiměřeně a čistě oblečen. 

j) Ctít svobodu a práva druhých, tolerovat zejména potřebu soukromí a klidu (po večerce, 

před budíčkem, a v dalších obdobích klidu nerušit ostatní ubytované). 

k) Dodržovat hodinu pravidelného příjezdu do DM, při změně je povinen zletilý žák 

či zákonný zástupce v den obvyklého příjezdu podat na DM zprávu s uvedením důvodu 

nepřítomnosti (telefonicky, osobně). 
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2.3. Zletilí žáci jsou dále povinni: 

 

a) Informovat školské zařízení (DM) o důležitých okolnostech týkajících se jeho 

zdravotního stavu, změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy a vzdělávání. 

b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

vnitřním řádem. 

c) Oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh výchovy a vzdělávání nebo bezpečnost žáka, 

studenta, a změny v těchto údajích. 

 

 

2.4. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

 

a) Zajistit, aby žák docházel řádně a včas do domova mládeže. V případě, že se žák nemůže 

dostavit v plánovaný čas příjezdu, neprodleně oznámit telefonicky jeho omluvu 

do domova mládeže. 

b) Na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se výchovy a vzdělání žáka. 

c) Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání. 

d) Oznamovat školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

změny v těchto údajích. 

e) Hradit náhrady škod způsobených jejich dětmi, pokud tyto nejsou schopny uhradit 

škodu osobně (např. poškozený majetek domova mládeže). 

 

 

3. Bezpečnostní předpisy pro žáky ubytované na domově mládeže upravené na vnitřní 

podmínky DM 

 

a) Pobíhání po schodech a po chodbách DM není dovoleno pro možnost uklouznutí 

na hladkém povrchu. Doporučujeme nošení obuvi na přezutí s protiskluzovou 

podrážkou, vyjma obuvi sportovní.  

b) Je přísně zakázáno přemísťovat inventář na pokojích, lepení plakátů bez souhlasu 

vychovatele. 

c) Je zakázáno kouření a používání elektronických cigaret ve všech prostorách školského 

zařízení.  

d) Ubytovaným žákům není dovoleno přechovávat střelné, sečné a jiné zbraně, střeliva, 

pyrotechnické pomůcky a další předměty, které mohou někoho ohrozit na zdraví nebo 

na životě. 

e) V domově mládeže je přísný zákaz vnášení, šíření omamných látek, požívání alkoholu, 

návykových látek, a to i tabákových výrobků, elektronických cigaret, hraní hazardních 

her, to všemi osobami ve vnitřních i vnějších DM. 

f) V případě podezření na přechovávání výše uvedeného si DM vyhrazuje právo 

na kontrolní prohlídku (botníků, skříně, nočního stolku, zásuvky, atd.). 

g) V celé budově domova mládeže je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, 

při zajištění požáru jsou ubytovaní povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance 

DM. 
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h) V prostorách není povoleno používání chemických prostředků k čištění oděvů 

a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

i) Pro ubytované platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči 

a elektroinstalací (i výměna žárovky).  

j) Používání vlastních elektrických spotřebičů – fénů, žehliček na vlasy, holicích strojků, 

rádií, přehrávačů, PC a nabíječek mobilních telefonů je možné pouze zkontrolované 

naším revizním technikem na začátku školního roku, každý elektrický spotřebič  

je označen evidenčním číslem a zapsán do karty žáka. 

k) Ubytovaný nesmí ponechat elektrický spotřebič připojený k síti v době své 

nepřítomnosti.  

l) Klíče od pokojů jsou žáci povinni odkládat při odchodu z DM v kanceláři vychovatelů, 

nenosit je s sebou do školy, či ponechávat ve dveřích. 

m) Při odjezdu a odchodu z budovy poslední žák zavře na pokoji okna, zhasne světlo, 

odpojí vše ze zásuvek. 

n) Z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět do domova mládeže 

autostopem, na kolech a svými motorovými vozidly. Není dovoleno parkování v areálu 

domova mládeže. 

o) Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání na okenní parapety,  

je zakázáno pokřikování na kolemjdoucí, vyhazování různých předmětů a potravin, 

vylévání vody z oken nebo házení kamínků a sněhu do oken. 

p) Ubytovaným se nedoporučuje vozit do domova mládeže hodnotné předměty a větší 

obnosy peněz z důvodů možného odcizení, za případnou ztrátu domov mládeže 

neodpovídá. Peníze (nad 100 Kč) a cenné věci je nutné uložit proti podpisu 

u vychovatele do trezoru. 

q) Při odchodu z pokoje je nutné vždy pokoj uzamknout. Současně není dovoleno  

se na pokoji z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví zamykat zevnitř a znemožnit vstup 

vychovateli. 

r) Netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace, šikany, nepřátelství nebo násilí. 

s) Ubytovaný, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo 

protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má povinnost oznámit 

takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci domova mládeže nebo školy 

a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc o ochranu. 

t) Ubytovaný, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího 

jednání (vandalismu, rasismu, brutalita apod.), má povinnost hlásit takovou skutečnost 

vychovateli nebo řediteli školy. 

u) Žáci nesmí bez vědomí vychovatele opustit DM. K návštěvě rodičů, příbuzných 

a k odjezdu mimo město v průběhu týdne musí mít žák písemné potvrzení zákonných 

zástupců žáka. 

v) Navštěvovat kulturní akce mohou zletilí žáci po dohodě s vychovatelem. Nezletilí žáci 

mohou navštěvovat kulturní akce pouze do 21,00 hodin v době vycházek. 

w) Je zakázáno koupání ve volné přírodě bez dozoru vychovatele. V zimním období  

je rovněž zakázáno bruslit a vstupovat na zamrzlé plochy (řeky, rybníky). 

x) V DM není povoleno chování či přechovávání zvířat. 

y) Na domově mládeže povolujeme vaření pouze v kuchyňce, je zde umožněn ohřev 

dovezených potravin v mikrovlnné troubě. 

z) Odpadky, ohryzky ovoce apod. je žák povinen třídit odkládat do košů k tomu účelu, 

určených. 

aa) Povolují se příjezdy jen do 21.30 hodin. 

bb) Návštěvám žáků, které povolí vychovatel, je zakázáno vnášet alkoholické nápoje nebo 

distribuovat omamné látky. Tento zákaz bude vychovatel sledovat i při příchodu žáků 
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do DM (vycházky, nedělní příjezdy, osobní volno). Opakované nerespektování 

uvedeného zákazu v budově DM, jejím okolí a akcích pořádaných DM bude 

považováno za závažné porušení vnitřního řádu domova mládeže. 

 

 

3.1. Ochrana zdraví  

1) DM má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  

K tomuto DM přijímá opatření v souladu s legislativou a doporučeními MŠMT v oblasti 

ochrany veřejného zdraví, která jsou závazná pro všechny osoby v DM. 

2) Každý žák musí mít vždy u sebe několik chirurgických roušek pro případ potřeby. 

Povinnost nošení roušek  v DM se bude odvíjet podle epidemiologické situace.  

3) Žák neprodleně vždy po vstupu do DM použije dezinfekci na ruce před vychovatelnou.  

4) DM zajistí oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních  

a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného 

zdraví).  

5) DM nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), věnuje těmto 

příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí následující 

postup:  

 

a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do DM – žák není vpuštěn do svého 

pokoje DM; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce,   

 

b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do DM a není přítomen zákonný zástupce 

žáka – tuto skutečnost oznamuje DM zákonnému zástupci neprodleně a informuje 

ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu z DM; pokud toto není 

možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka v DM; žák si ihned 

nasadí roušku a DM žáka umístí do předem připravené samostatné místnosti nebo 

k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných v DM a současně informuje 

zákonného zástupce nezletilého žáka o bezodkladném vyzvednutí žáka z DM; 

zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu DM nebo je dle závažnosti 

kontaktován rodič/ZZ žáka.  

Ve všech uvedených případech DM informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 

o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu.  

 

6) V izolaci pobývá osoba až do odchodu z DM nebo do doby převzetí zákonným 

zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy 

používají zaměstnanec DM i nemocný žák ochranné osobní pomůcky. 

7) Aktuální informace o epidemiologické situaci budou zveřejňovány na informační 

nástěnce před vychovatelnou a na webu školy. 
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8) Hygienická pravidla a standard úklidu 

  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund 

umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci 

rukou.  

 Intenzivní větrání pokojů a ostatních využívaných prostor DM, a to nejlépe okny. 

Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně  i během dne.  

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ubrousky na jedno použití.  

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci 

DM pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím 

dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.  

 Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát 

denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, 

spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, 

tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).  

 DM zajišťuje praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu 

minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo a jeho třídění  provádí  

ve vyčleněné místnosti. DM používá  transportní obaly na jedno použití, které 

zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. 

 

 

4. Výchovná opatření 

 

Pochvaly: 

a) vychovatele 

b) ředitele školy  

 

Výchovná opatření:  

c) podmínečné vyloučení z DM se zkušební dobou 

d) vyloučení z DM (ukončení) ubytování na DM 

 

Výchovná opatření c) a d) se oznamují písemně zákonnému zástupci žáka a třídnímu učiteli. 

 

 

Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku, a proto škála 

výchovných opatření není využívaná nutně postupně. Opakované přestupky jsou posuzovány 

přísněji. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům školy nebo 

školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení 

vnitřního řádu domova mládeže. 

 

 

Opakované nerespektování vnitřního řádu domova mládeže je důvodem k ukončení 

pobytu, případně žák nebude v domově mládeže ubytován v dalším školním roce. 
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5. Závěrečné ustanovení 

 

Vychovatelé jsou povinni seznámit ubytované žáky s vnitřním řádem domova mládeže  

a vyžadovat jeho dodržování. 

 

Vnitřní řád může být podle potřeby doplněn nebo upraven a je závazný pro žáky ubytované 

na domově mládeže K. H. Borovského 1267 Sokolov, pedagogické pracovníky i ostatní 

pracovníky tohoto domova mládeže. 

 

Vnitřní řád vstupuje v platnost od 1. 9. 2021 

 

 

Přílohy 

 denní režim domova mládeže 

 směrnice o úplatě ubytování a stravování 

 

Kontaktní údaje domova mládeže: 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

Domov mládeže 

K. H. Borovského 1267 

356 01 Sokolov 

 

tel: 775 751 160 

 

 

V Sokolově dne 28. 2. 2021 

 

 

Zpracovala:  Jaroslava Uherová 

vychovatelka pověřená vedením 

 

 

Schválila:  Mgr. Ilona Medunová 

ředitelka školy 
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