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VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA 
MLÁDEŽE 

1. Základní ustanovení 
Domov mládeže (dále jen DM) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních 

škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen žáci) ubytování a výchovně vzdělávací činnost 

navazující na vzdělávání a výchovu ve středních a vyšších odborných školách. 

Činnost, organizace a provoz DM se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 108/2005 

Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 

Zřizovatelem DM je Moravskoslezský kraj. 

DM je v provozu ve dnech školního vyučování, o výjimkách jsou žáci informováni. 

Přihlášku do DM podávají zájemci o ubytování (u nezletilých jejich zákonní zástupci) do 31. 5. 

V pozdějším termínu pouze ti, kteří byli přijati do denního studia dodatečně. Ubytování se poskytuje 

na dobu jednoho školního roku a není nárokové. O umístění žáka v DM vyrozumí ředitel uchazeče 

písemně nejpozději do 15. 7. příslušného roku. 

Ukončení ubytování žáků v průběhu školního roku lze provést dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., § 4, 

odst. 5: 

• podá-li žák žádost o ukončení pobytu písemně (zpravidla ke konci měsíce), je-li nezletilý, 

pak jeho zákonný zástupce 

• přestane-li být žákem školy nebo mu bylo povoleno přerušení studia 

• pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo sám žák je opakovaně ve zpoždění s úhradou 

příspěvku na náklady spojené s ubytováním nebo stravováním 

• rozhodl-li ředitel o zrušení pobytu v DM z výchovných důvodů nebo pro porušení Vnitřního 

řádu DM (§ 31 – školského zákona) 
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2. Práva a povinnosti žáka 

Práva žáka: 
• užívat přiměřeným způsobem přidělené místnosti a příslušenství 

• využívat veškeré další zařízení DM určené pro žáky  

• podílet se na organizaci výchovné, kulturní, společenské a sportovní činnosti 

• účastnit se zájmových aktivit a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM 

• uložit u vychovatele cenné věci do úschovny 

• na noční klid (od 22.00 do 6.00 hodin) 

Povinnosti žáka: 
• dodržovat vnitřní řád, režim dne, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

protipožární opatření, pokyny k zabezpečení hygieny a pořádku na pokojích, kuchyňkách a 

dalších místnostech k užívání 

• dodržovat zásady slušného a zdvořilého chování k pedagogickým pracovníkům i dalším 

zaměstnancům školy a dbát jejich pokynů 

• chovat se obezřetně, neohrožovat zdraví své a ani jiných osob, chránit majetek DM 

• vyvarovat se podvodů, krádeží, požívání návykových látek, neetického chování a příchodu do 

DM v nezpůsobilém stavu (např. pod vlivem alkoholu, drog) 

• do DM přicházet v předem odsouhlaseném časovém úseku a nedodržení stanoveného 

příjezdu ihned nahlásit vychovateli 

• hlásit vychovateli mimořádný odjezd domů v průběhu týdne a jiné podstatné skutečnosti 

týkající se jeho pobytu (delší nepřítomnost apod.), veškeré výjimky povoluje vychovatel na 

základě písemné žádosti nebo osobního či telefonického projednání se zákonným zástupcem 

• při ukončení studia během školního roku povinně nahlásit vychovateli tuto skutečnost a 

vyrovnat veškeré finanční závazky spojené s ubytováním a stravováním v DM 

• hlásit vychovateli odchod k lékaři a po návratu ho informovat o zdravotním stavu 

• nepřinášet do DM cenné předměty ani vyšší částky peněz, neboť DM za ztráty neručí (v 

nevyhnutelných případech je žák povinen uložit cennosti u vychovatele) 

• ohleduplně se chovat ke spolubydlícím 

• dodržovat studijní klid a zdržovat se v této době na pokoji 

• denně ráno před odchodem do školy provést běžný úklid a zastlání postelí 

• vykonávat služby v jídelně, v kuchyňkách, úklid okolí DM dle pokynů vychovatele 

• při každém odchodu z DM odevzdat klíč od pokoje na vrátnici 

• jakékoliv poruchy nebo závady na zařízení DM nahlásit výchovným pracovníkům 

• při poškození majetku školy a DM mají ubytovaní povinnost vyčíslenou škodu uhradit 
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3. Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých 
žáků 

Práva zákonných zástupců nezletilých žáků: 
• být DM informován o průběhu vzdělávání a chování nezletilého žáka 

• po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jejich návrh upravit svému dítěti režimové 

podmínky pobytu DM, nikoliv však nad rámec tohoto VŘ 

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků: 
• dodržovat pravidelné předem domluvené příjezdy do DM 

• na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy 

žáka 

• informovat DM o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, jejich změně a jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh ubytování žáka a vybavit ho 

potřebnými léky 

• oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého 

příjezdu apod.) 

• oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM (změny bydliště, 

doručovací adresy, telefonní čísla, ukončení ubytování, změna pravidelného příjezdu do DM) 

• hradit poplatky za poskytované služby ve stanovených termínech (při opakovaném 

neuhrazení měsíční úplaty se stanoveném termínu je žákovi ukončeno ubytování v DM) 

4. Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a 
hygieny v DM 

V DM není dovoleno: 
• vnášet, přechovávat, distribuovat a požívat návykové látky, tj. zejména alkohol, energetické 

nápoje, omamné a psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem do DM (při podezření z 

požití je pracovník DM konající službu oprávněn použít tester na alkohol, test na drogy, popř. 

zavolat lékařskou pohotovostní službu) 

• projevovat svým chováním rasismus, xenofobii, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné 

jednání snižující lidskou důstojnost a poškozující zdraví, rozšiřovat pornografii a podílet se na 

jiné nezákonné činnosti 

• kouření včetně elektronických cigaret a vodních dýmek v celém areálu školy a DM, v jejich 

bezprostředním okolí, jakož i na akcích organizovaných DM 

• používat vlastní elektrické spotřebiče bez povolení a registrace 

• používat tepelné spotřebiče (vařiče, varné konvice, přímotopy, toustovače apod.) a dále 

televizory, videopřehrávače, hi-fi soupravy, lednice aj. 
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• donášet, přechovávat a manipulovat se všemi možnými typy a druhy zbraní, nábojů, 

chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami a zábavnou pyrotechnikou, manipulovat 

s otevřeným ohněm 

• pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo 

poškozování dobrého jména DM či osob 

• chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy na pokoji ani v jiných prostorách DM 

• pobývat v dopoledních hodinách v DM, pouze s předchozím souhlasem vychovatele (v 

nutných případech za jeho nepřítomnosti se budou žáci obracet na zaměstnance vrátnice) 

• žákům SOU stavebního docházet na pokoje o přestávkách a vodit tam spolužáky a jiné osoby 

• opustit budovu DM bez povolení vychovatele mimo osobní volno 

• zdržovat se na pokojích žáků opačného pohlaví 

• bezdůvodné zamykání na pokojích 

Zajištění bezpečnosti: 
• žák se chová ohleduplně ke všem osobám tak, aby nezavdal důvod k nedorozumění, 

ke sporům a nezpůsobil sobě nebo ostatním osobám újmu jakéhokoli druhu 

• žák dodržuje veškerá protipožární a bezpečnostní opatření a nařízení vedení školy 

• objekt je střežen kamerovým systémem v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, za účelem ochrany osob a majetku  

Ochrana majetku – není dovoleno: 
• manipulovat se signalizačním protipožárním zařízením, která jsou nainstalována na pokojích 

• bezdůvodně manipulovat s hasicími přístroji v budově (v případě svévolného porušení 

plomby na hasicím přístroji, bude viníkovi naúčtována úhrada za revizi tohoto přístroje) 

• zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu 

• poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob (škodu je povinen uhradit viník) 

• znečišťovat prostory DM a okolí 

• přemísťovat inventář na pokojích bez svolení vychovatele 

• vylepovat plakáty po zdech a nábytku (povoleno na nástěnkách k tomu určených) 

• vynášet nádobí a tepelně upravené jídlo z prostoru jídelny na pokoje a do studoven 

• vstupovat do prostor užívaných jinými nájemci či ubytovanými 

Hygiena a zdravotní opatření: 
• veškeré úrazy, nevolnost či příznaky onemocnění oznámí žák neprodleně vychovateli (úraz, 

který nebude bezprostředně nahlášen, nebude řešen dle platných nařízení) 

• při onemocnění, které si vyžádá léčbu, odjíždí žák domů (způsob dopravy určí podle 

aktuálního zdravotního stavu vychovatel) 

• zdržování se v DM v době nemoci není z hygienických, zdravotních a organizačních důvodů 

povoleno 
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• v případě infekční nemoci, nebo podezření na ni, odjíždí žák ihned domů a do odjezdu je 

umístěn na izolační místnost 

• do DM přijíždí žák úplně zdráv 

• žák dodržuje základní hygienická pravidla a další případná nařízení výchovných pracovníků 

• po příchodu se žák přezouvá na chodbě před pokojem a obuv odkládá do botníku 

• žák dbá na osobní hygienu, udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, 

na pokojích, studovnách, kuchyňkách včetně lednic apod. 

• v každém sociálním zařízení jsou nainstalovány vysoušeče rukou 

• ke konzumaci tepelně upraveného jídla slouží kuchyňky 

• žák ukládá vlastní potraviny podléhající zkáze v lednicích 

• výměna lůžkovin je zajištěna ve 14denním intervalu v režii ubytovacího zařízení 

• praní lůžkovin zajišťuje s garancí bezinfekčnosti 

• čisté i použité ložní prádlo a ručníky jsou skladovány odděleně ve vyčleněných skladech 

• manipulaci zajišťují zaměstnankyně provozního útvaru, které současně zajišťují úklid 

na sociálních zařízeních a v ubytovacích pokojích 

• kontrolu dodržování uvedených zásad provádí vedoucí provozního úseku 

5. Organizace a provoz DM 

Ubytování: 
• žáci jsou ubytováni dle možnosti, podle jednotlivých škol, tříd, pohlaví 

• ubytování v DM začíná vždy den před zahájením školního roku a končí dnem předání ročního 

vysvědčení 

• žáci posledních ročníků končí ubytování nejpozději den následující po vykonání maturitní 

nebo závěrečné zkoušky 

• do DM přijíždí žák den před zahájením vyučování nebo odborného výcviku (zpravidla v neděli 

– příjezdový den) od 18:00 do 21:30 hodin, a to ihned po příjezdu do Opavy 

• v odjezdový den (pátek) po skončení vyučování nebo odborného výcviku opouští žák budovu 

do 16:00 hodin 

• zákonný zástupce ubytovaného žáka mladšího 18 let písemně potvrdí den a hodinu jeho 

pravidelného příjezdu na DM 

• veškeré odjezdy a příjezdy hlásí žák vychovateli (v případě jeho nepřítomnosti na vrátnici) 

• povolené výjimky jsou platné pouze na jeden školní rok 

• mimořádné odjezdy z DM povoluje vychovatel na základě písemné žádosti nebo osobního či 

telefonického projednání se zákonným zástupcem 

• před odchodem z DM na víkend či prázdniny musí žák provést úklid svého pokoje a zajistit 

jeho uvedení do původního stavu 

• při ukončení ubytování předá žák osobně pokoj vychovateli 
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Výchovná opatření: 

Odměny: 

• za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný nebo 

mimořádně záslužný čin ve prospěch jednotlivce či kolektivu může být žákovi udělena 

pochvala nebo jiné ocenění 

o pochvala vychovatele nebo ředitele 

o bezplatná nebo částečně hrazená účast na kulturní nebo jiné akci 

o věcná odměna 

Kázeňská opatření: 
• pokud žák poruší Vnitřní řád DM, budou použita podle závažnosti provinění tato opatření 

o napomenutí vychovatele 

o důtka ředitele školy 

o kázeňská opatření ve správním řízení (podmíněné vyloučení a vyloučení z DM) 

 

Režim dne: 
06:00 – 07:00 hodin budíček 

06:00 – 07:45 hodin  ranní hygiena, úklid pokojů 

06:00 – 07:30 hodin snídaně, přesnídávka 

06:30 – 09:00 hodin odchod žáků do školy, na odborný výcvik, popř. k lékaři 

11:30 – 14:30 hodin oběd 

14:00 – 16:00 hodin návrat žáků do DM 

16:00 – 17:30 hodin osobní volno, zájmová činnost, vycházky 

17:30 – 18:00 hodin večeře 

18:00 – 19:00 hodin osobní volno, zájmová činnost, vycházky 

19:00 – 21:00 hodin studijní klid 

21:00 – 21:45 hodin osobní hygiena, příprava na večerku 

22:00 – 06:00 hodin noční klid 
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Vycházky: 
• žáci mají možnost zabezpečit své nákupy od 14:00 do 16:00 hodin 

• denní vycházky uděluje vychovatel na základě osobní žádosti žáka 

• žák každou vycházku zapíše do sešitu na vrátnici, včetně předpokládaného návratu 

• chování na vycházkách jsou žáci poučeni na počátku školního roku 

• vycházka nezletilého žáka mimo město se povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce 

• vycházky mohou být omezeny nebo zakázány pro jejich zneužívání, při vykazování špatných 

výsledků ve studiu nebo v odborném výcviku, při nedodržování Vnitřního řádu DM, po 

dohodě se zákonným zástupcem 

• při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba neprodleně telefonicky uvědomit 

vychovatele 

• v rámci své pravomoci může vychovatel individuálně vycházku prodloužit 

Doba vycházek: 
žáci 15tiletí do 20:00 hodin 

žáci 16tiletí do 20:30 hodin 

žáci 17tiletí do 21:00 hodin 

žáci 18tiletí a starší do 21.30 hodin 

Návštěvy: 
• návštěvy zvenčí přijímá žák ve vestibulu školy 

• v prostorách DM přijímá žák návštěvy jen se souhlasem vychovatele (z toho vyplývá, 

že pokud není vychovatel ve službě, není možné mít návštěvy na pokoji) 

• návštěvy opačného pohlaví jsou povoleny jen po předchozí domluvě s vychovatelem, a to 

pouze ve studovně 

Stravování a platby: 
• Výše platby za ubytování činí 1 100,- Kč za měsíc, která se nemění. Z důvodu organizace 

vyučování ve škole, kterou žák navštěvuje (praxe, sportovní kurzy, školní výlety apod.), může 

být žák ubytován jen část měsíce, zaplatí pouze alikvotní část podle počtu ubytovacích dnů – 

podmínkou však je uvolnění prostor pokoje tak, aby jeho místo mohlo sloužit případnému 

příležitostnému ubytování. 

• Žáci se celodenně stravují v jídelně školy (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře). Ubytovaný 

není povinen odebrat stravu v den povoleného pozdějšího příjezdu na DM v pondělí (snídaně 

a přesnídávka). V případě, že nemůže jídlo ze závažných důvodů odebrat (nemoc apod.), 

odhlásí si stravu nejpozději do 10 hodin předešlého dne terminálem ve školní jídelně nebo 

na www.soustop.cz –  informace pro strávníky, (případně telefonicky u paní Plecháčové – 

telefon 731 427 989).  

http://www.soustop.cz/
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• Platbu za ubytování a stravu je nutné provést bezhotovostně a to do 21. dne v měsíci na 

následující měsíc. Trvalý příkaz musí obsahovat: číslo účtu – 1387929109/2700 a variabilní 

symbol (číslo žáka). 

Platnost od 1. 9. 2021 

Nahrazuje Vnitřní řád domova mládeže ze dne 1. 9. 2020 

 Mgr. Miroslav Weisz 

 ředitel 

Přílohy:  

Předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, protipožární opatření, bezpečnost silničního 

provozu 

Podmínky používání elektrických spotřebičů 
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Příloha 1: 

PŘEDPISY A POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ 
A BEZPEČNOSTI, PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ, 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

Je zakázáno: 
• docházet na pokoje během vyučování bez vědomí vychovatele 

• běhání po chodbách a schodech, sjíždění po zábradlí 

• hlasitá reprodukce hudby, pokřikování z balkónů 

• vyklánění se z balkónů a oken, přelézání balkónů, vstupování na střechu 

• vyhazování jakýchkoliv předmětů a odpadků z balkónů, vylévání vody a tekutin, plivání z 

balkónů 

• nevhodně manipulovat s výtahem a jeho poškozování 

• pohybovat se na jiných patrech v době studijního a nočního klidu 

• vybírat z lednic cizí jídlo 

• skladovat špinavé nádobí a nezkonzumované jídlo na pokojích 

• používání sportovního vybavení, které není určeno pro používání v DM – míč, kolo, kolečkové 

brusle aj. 

• sprchování po večerce 

Protipožární opatření: 
• ubytovaný je povinen se seznámit s obsahem požárních poplachových směrnic (na chodbách 

DM), s umístěním únikového východu (v případě evakuace), hydrantu, hasicího přístroje  

• ubytovaným je zakázáno jakkoli bezdůvodně manipulovat s protipožárními zařízeními a 

poškozovat je, zakrývat či jinak zasahovat do protipožárních čidel   

• ubytovaným je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celé budově DM, 

donášet a přechovávat hořlavé nebo výbušné látky 

• ubytovaný je povinen zabránit vzniku požáru a hlásit veškeré zjištěné závady vychovateli 

• ubytovaným není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče bez povolení a registrace 

(užívat lze např. holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky vlasů, elektrické zubní 

kartáčky, mobilní telefony, tablety, notebooky, osobní počítače včetně monitoru a nabíječek 

k daným spotřebičům) 

• zakázány jsou tepelné spotřebiče 

Bezpečnost silničního provozu: 
Ubytovaní žáci na vycházkách nebo při přesunu do školy, na odborný výcvik či k lékaři dodržují silniční 

pravidla pro chodce a přepravní řád v prostředcích městské hromadné dopravy: 

• chodit po chodníku, kde chodník není, jde chodec při levé krajnici 
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• v místech, kde je vyznačený přechod pro chodce nebo podchod, je povinen jej použít  

• chodec je povinen respektovat světelné signály na přechodech 

• na ostatních přechodech a v místech bez vyznačených přechodů se chová obezřetně a před 

vstupem do vozovky je chodec povinen se přesvědčit, zda tak může učinit bez nebezpečí 

střetu s ostatními účastníky silničního provozu 

• chodec přechází vždy kolmo k okraji vozovky, přitom se nesmí bezdůvodně zdržovat 

a zastavovat  

• chodec nemá absolutní přednost, měl by dát najevo, že míní vstoupit do vozovky 

• zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy v MHD, pořádek ve 

vozidle, čistotu vozidla a cestujících nebo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím, nechovat 

se nad míru hlučně ve vozidle a mít platnou jízdenku 

Vycházky: 
• doporučujeme chodit na vycházky nejméně ve dvou a vyhýbat se místům, kde se 

shromažďují kriminální a jiné potencionálně nebezpečné osoby (bezdomovci, narkomani, 

sociálně vyloučené osoby apod.), např. v prostoru vlakového nádraží a v jeho blízkosti, 

v prostoru odchodových míst z restauračních zařízení, velkých parkovišť, v parcích, v lesích a 

jiných místech, kde se pohybují občané města spíše výjimečně 

• není bezpečné se zdržovat u vchodů do větších hypermarketů 

• nenavštěvovat restaurace a bary ani za účelem konzumace nealkoholických nápojů, protože 

se zde zdržují osoby, které tyto nápoje mohou konzumovat a potencionálně ohrozit vaše 

zdraví, zvláště ve večerních hodinách 

Na vycházkách je zakázáno: 
• požívání, nákupu nebo distribuce alkoholických nápojů, tabákových výrobků a jiných 

návykových látek vyplývající ze zákazu jejich prodeje a podávání obchodníkem (příchod do 

DM pod jejich vlivem nebo vnášení do DM je velmi závažným přestupkem) 

• odjíždět z města bez písemného nebo jiného svolení rodičů v průběhu pracovního týdne 

• vstupovat do heren (ze zákona) 

• vstupovat na koleje 

• koupání na vodních plochách bez dozoru plavčíka 

• působit jinému újmu na zdraví nebo majetku 

• jezdit motorovými prostředky během osobního volna, pokud k tomu nedal písemný souhlas 

zákonný zástupce 

Co dělat, když se mi stane úraz nebo jsem svědkem mimořádné 
události: 

• v případě, že jste si ho způsobili sami a jste schopni dojít na pohotovostí lékařskou službu, tak 

žádejte ošetření ve Slezské nemocnici na dětském oddělení 
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• v případě ohrožení života volejte pohotovostní linku 155, přivolání pohotovosti vám zajistí i 

DM (po příchodu nebo na telefonickou žádost) 

• v případě, že vám zranění nebo úraz způsobila jiná osoba anebo jste svědky situace, kdy je 

v ohrožení života jiná osoba, tak volejte Policii ČR 158 nebo Městskou policii 156 nebo 

jednotné evropské číslo tísňového volání 112, příp. záchrannou službu 155 

• po příchodu do DM jste povinni ohlásit úraz, poranění, které jste si způsobili nebo vám byl 

způsoben na vycházce nebo i mimořádnou událost, již jste byli svědky vychovateli 

Co dělat, když se na vycházce nepředvídaně zdržím a nestihnu 
přijít do DM ve vymezeném čase: 

• volejte na telefonní číslo vychovateli a sdělte mu důvod zdržení, zda máte doprovod a v kolik 

hodin může očekávat váš příchod, po příchodu do DM se okamžitě ohlaste vychovateli 
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Příloha 2: 

Podmínky používání elektrických spotřebičů 
Účastníci řízení 

Funkce Jméno, příjmení Podpis 

Bezpečnostní technik  Vojtěch Seidler  

Provozní technik Alfred Škrobánek  

Ředitel – schválil Mgr. Miroslav Weisz  

Požadavky pro provoz elektrických spotřebičů v Domově mládeže 
jsou stanoveny tyto podmínky: 

• Jsou provozovány jen elektrické zařízení mající Návod na obsluhu (včetně výchozí revize). 

• Každý spotřebič je instalovaný a připojený v souladu s Návodem na obsluhu a je vybaven 

bezpečnostními prvky. 

• Každý uživatel spotřebiče je seznámen s Návodem na obsluhu. 

• Je prováděna pravidelná kontrola spotřebičů uživatelem. Po skončení používání je el. 

spotřebič vybavený přívodem, odpojen od el. zdroje(zásuvky).  

• Uživatel nesmí používat elektrické spotřebiče vykazující vady, případné závady jsou opraveny 

nebo je spotřebič vykazující vady vyřazen z provozu, což se prokazuje revizí. 

• Před opuštěním Domova mládeže jsou ubytovaní povinni provést kontrolu svých vlastních 

elektrických spotřebičů, zda nejsou zapojeny v elektrické síti. 

• Ubytovaní mohou používat elektrická zařízení pro osobní potřebu – kulmu, fén, holicí strojek, 

žehličku na vlasy, elektrický zubní kartáček, mobilní telefon, tablet, notebook, osobní počítač 

včetně monitoru a nabíječek k daným spotřebičům. 

• Elektrické spotřebiče ubytovaných jsou evidovány na začátku školního roku u vychovatelů. 

• Neevidované spotřebiče je zakázáno používat. 

• V případě nového spotřebiče je ubytovaný povinen nový spotřebič evidovat u vychovatele. 

• Prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými zásadami, návodem výrobce k obsluze 

a údržbě spotřebiče a zavazuji se k jejich dodržování. 

• Domov mládeže neručí za ztrátu, nebo poškození spotřebiče. Majitel je povinen učinit taková 

opatření, aby nedošlo k odcizení spotřebiče jinou osobou. 
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Tyto podmínky jsou závazným požadavkem platných právních předpisů pro užívání elektrických 

zařízení. Pokud nejsou splněny tyto podmínky nelze užívání elektrických zařízení schválit. Tedy, pokud 

někdo chce mít vlastní elektrická zařízení, musí splnit požadavky platných předpisů (revize). Užívání 

těchto spotřebičů povoluje provozovatel. 

Zpracoval Vojtěch Seidler TBP a PO 

OZ č. HEON/245/PRE/2017 

V Opavě dne 10. 6. 2020 

Seznam elektrických spotřebičů používaných ubytovaným 
Účastníci řízení – povolení spotřebičů 

Funkce Jméno, příjmení Podpis 

Vychovatel Martina Czyžová  

Vychovatel Jaromír Havlásek  

Vychovatel Hana Pokorná Churavá  

Ředitel  - schválil Mgr. Miroslav Weisz  
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Jméno a příjmení 

ubytovaného 

 Číslo 

pokoje 

 

    

Pořadové 

číslo 

Název spotřebiče Seznámen/a 

s podmínkami 

užívání dne 

podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými zásadami, Návodem od výrobce k obsluze 

spotřebiče a zavazuji se k jejich dodržování. Jsem si vědom/a, že při porušení zásad, mohu být 

dočasně nebo zcela zbaven/a práva užívání vlastních spotřebičů v DM. 


