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Provozní řád domova mládeže 
 
Adresa:  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 
                 Studentská 1 
                 Žďár nad Sázavou   
                 591 01 
 
Název provozovny:  Domov mládeže 
 
Telefonní číslo:  566 651 281 
 
Provozovatel:  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 
 
Majitel objektu:  Kraj Vysočina 
 
Provozní doba: neděle – pátek (po dobu trvání školní výuky) 
 
Počet zaměstnanců poskytujících ubytovací služby:  10 + ekonomické oddělení 
 
Šatna + hygienické zázemí – místnost s vlastním WC a sprchovým koutem v 1. poschodí chlapecké 
budovy, jako denní místnost slouží prostory vrátnice v 1. poschodí dívčí i chlapecké budovy  

 

Osobní hygiena zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci byli poučeni o bezpečnosti práce a jsou vybaveni ochrannými pracovními 
prostředky. Veškeré pracovní nástroje a přístroje používají dle pokynů výrobce, taktéž dbají 
pokynů výrobce při manipulaci s desinfekčními prostředky. 

 

Podmínky pro ubytování 

Kapacita domova činí 181 lůžek k ubytování. Jedná se o dvě samostatné budovy, chlapeckou a 
dívčí. Kapacita chlapecké budovy činí 90 lůžek. Kapacita dívčí budovy činí 91 lůžek. Umístění žáci 
středních škol a studenti VOŠ jsou rozděleni do výchovných skupin, dle škol a ročníků. 

V domově mládeže je zajištěn provoz v době pracovního týdne. Výjimku činí pouze občasné 
ubytovací akce VHČ, které probíhají převážně v době prázdnin a ve dnech volna. 

Na obou budovách jsou pokoje vybaveny válendami s úložným prostorem, uzamykatelnými 
skříněmi, k lůžku přináleží noční stolek a osvětlení (lampička). Místo čtvrté válendy nahrazuje 
pracovní plocha, kde je nainstalováno připojení na internet. Každý ubytovaný žák a student má 
svůj pracovní stůl s židlí. Součástí vybavení pokojů jsou nástěnky. 

V domově mládeže je pokoj vyčleněný jako izolační místnost (1. p. DD), přestože nemocný žák 
nebo student musí odjíždět neprodleně domů.  
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Každé poschodí je vybaveno kuchyňkou, studovnou, společenskou místností. Ke studiu mohou 
studenti taktéž využívat učeben na SPŠ, kam je zajištěn přístup. Jedná se o učebny výpočetní 
techniky č. 3 a č. 103., studovny č 99 a č. 91 na CHD v přízemní části budovy. 

Pro dívky i pro chlapce je vybavena v každé budově místnost pro základní sportovní a posilovací 
činnost. Úklid pokojů zajišťují uklízečky každodenním vytíráním pokojů. 

Sociální zařízení je na jednotlivých poschodích společné, kapacitou odpovídající počtu 
ubytovaných. 

 

Režimové požadavky 

Jsou dané Vnitřním řádem domova mládeže, Režimem dne a Řádem jídelny, jenž jsou přílohou  
Provozního řádu. 

Pitný režim je zajištěn celodenním přístupem k čaji slazenému i neslazenému a ovocným šťávám 
v jídelně školy, která se nachází v přízemní části dívčí budovy. Zde je taktéž zajištěno celodenní 
stravování žáků.  Úrazy žáků jsou evidovány a hlášeny do kanceláře průmyslové školy slečně Kláře 
Laciné. Opatření proti šíření o užívání návykových látek zajišťují vychovatelé pod vedením 
preventisty nežádoucích sociálně patologických jevů Mgr. Renaty Fořtové a ve spolupráci 
s centrem prevence soc. patologických jevů „PONORKA“ 

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

Větrání je přirozené, na sociálních zařízení je klimatizace. 

Vytápění a sledování teploty na Domově mládeže zajišťuje provoz školy, je sledována elektronicky 
a kontrolována panem školníkem. Pro průběžnou kontrolu jsou na každém poschodí nainstalovány 
3 závěsné pokojové teploměry. 

Pokoje jsou vymalovány bílou malířskou barvou, krytinu podlah zajišťuje linoleum. 

 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

Při ubytování obdrží každý ubytovaný čisté ložní prádlo, nejdéle však na dobu 14 dní, pak je prádlo 
vyměněno za čisté.  

Praní lůžkovin zajišťuje prádelna DM. 

Špinavé prádlo je skladováno odděleně v prádelně školy, nepřichází do styku s prádlem čistým.  

Čisté prádlo je skladováno v regálech větratelného a pravidelně dezinfikovaného skladu. 

Sklady prádla jsou pravidelně desinfikovány (SAVO PRIM), dle provozu a využití. V obou skladech je 
udržován pořádek a je prováděn pravidelný úklid s desinfekcí. 

V případě, že dojde ke kontaminaci prádla s biologickým materiálem, zvláště pak  krví, je prádlo 
namočeno před praním do desinfekčního prostředku (SAVO PRIM po dobu 20 minut při teplotě 40 
0C). 

V tomto případě je pak nutno provést desinfekci rukou použitím těchto přípravků – Spitaderm, 
Spitacit, poté ruce důkladně opláchnout. 

Provozní místnosti jsou uklízeny dle frekvence provozu a využití, následně desinfikovány některými 
z des. prostředků. 
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Režim úklidu 

Úklid zajišťují uklízečky VOŠ a SPŠ pečující o prostory domova mládeže. Jejich práci a pracovní 
náplň řídí a kontroluje vedoucí vychovatelka.  

Úklidové místnosti jsou na každém poschodí. Zde se nachází výlevka, přívod teplé i studené vody, 
veškeré úklidové pomůcky a prostředky. 

Úklid je prováděn denně, na vlhko jsou setřeny veškeré prostory domova mládeže, které ubytovaní 
využívají. Denně provádí luxování či čištění koberců předepsanými čisticími prostředky. 

Ostatní úklidové práce vykonávají uklízečky dle rozpisu pracovních povinností. 

Veškeré prostory, provozní plochy, inventář jsou udržovány průběžně v čistém stavu. Využíváme 
tyto desinfekční prostředky: APESIN – v koncentraci 1%, CLORINA – v koncentraci 1%, INCIDUR – 
v koncentraci 3%, INCIDIN, SAVO PRIM – v koncentraci 3%, DESUR – v koncentraci 1 – 3%. 

Desinfekční prostředky se používají pouze schválené, v předepsané koncentraci, jsou respektovány 
pokyny výrobce a minimálně 1 x za 3 měsíce jsou obměňovány (prostředek s jinou účinnou látkou). 
Pracovníci při jejich používání mají k dispozici osobní ochranné prostředky (rukavice, pracovní 
oděv). 

Povlékání prádla si ubytovaní zajišťují sami, výměnu prádla zajišťují vychovatelé s určenou 
žákovskou službou. 

Malování v domově mládeže probíhá každoročně – 1 poschodí. 

 

Zásobování pitnou vodou 

Zařízení je zásobováno pitnou vodou, vyhovující požadavkům právních předpisů platných pro ČR. 

 

Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim 

Denní úklid zajišťují na každém poschodí provozní zaměstnanci – uklízečky. V jejich náplni práce je 
zahrnuto: denní setření na vlhko všech podlah, topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 
splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Za použití prostředků 
s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech. Jednou týdně 
omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně 
třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor DM. 
Jedenkrát za dva roky se v DM maluje, v případě potřeby ihned. 

 

Způsob a četnost dezinsekce a deratizace 

Profilakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci 
s odbornými pracovníky DDD. 

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Pevné odpadky jsou ukládány do plastových obalů, které jsou denně likvidovány. Odpad je tříděn 
na plasty, sklo a papír. Jejich odvoz se řídí provozním řádem pro skladování odpadů. 
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S provozním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci VOŠ a SPŠ pracující v domově mládeže. 
Zodpovídají za jeho dodržování.  

 
 
Vypracoval: Bc. Maternová – vedoucí vychovatelka 
 
  
 
Žďár nad Sázavou 
2017-09-01 
 
 
Ing. Jaroslav Kletečka 
ředitel školy 


