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Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 
se sídlem 746 95  Opava, Tyršova 867/34 

ORGANIZACE UBYTOVÁNÍ V DM 
v souvislosti se znovuotevřením a poskytováním školských služeb 

DOMOV MLÁDEŽE SŠHS A VOŠ, OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
školní rok 2019/2020 

Vypracoval/a: Mgr. Michal Petro 

Datum vystavení:  

Schválil: Mgr. Martin Ruský, ředitel školy 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 6.5. 2020 

 

 

 
       V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné od 11. května 2020 ve 
středních školách a konzervatořích realizovat přípravu žáků posledních ročníků středních škol a 4. 
ročníků konzervatoří na vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky, dále pak žáci posledních 
ročníků konzervatoří a studenti posledních ročníků vyšších odborných škol na vykonání absolutoria 
(dále jen „žáků“).  
       Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky domova mládeže při poskytování 
školských služeb pro výše uvedené žáky a  stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou 
stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických a dalších 
předpisů.  
       V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a 
povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným 
zástupcem.  
 
 
Pravidla provozu pro domov mládeže při znovuotevření od 11.5.2020: 
 
       Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či 
návštěvám. Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky. 
     Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) 
a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.  
       Ve výjimečných případech domov mládeže žákovi roušku může poskytnout, není však jeho 
povinností ji zajistit.  
       Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je 
důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.  
       Společné přesuny žáků je nutné organizovat tak, aby byl minimalizován kontakt jak mezi 
ubytovanými žáky, tak jednotlivci včetně zaměstnanců domova mládeže.  
       Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 
metru).  
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       Společenské místnosti nebude možno po dobu platnosti epidemiologických opatření používat.  
       Bude vyčleněn prostor, který bude určený pro desinfekci použitých roušek, kde bude na dobře 
viditelném místě umístěn návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých roušek.  
       Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci 
a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Bude 
zajištěno dostatečné množství dezinfekce. 
       Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení 
rukou budou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené 
pro izolaci apod.  
       Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány vychovatelům i na pokoje žáků. Časté 
větrání je zásadním preventivním faktorem.  
       Bude vymezen pokoj pro případné objevení podezření z onemocnění v průběhu provozu 
domova. Pokoj bude vybaven lůžkem, tekoucí studenou a teplou pitnou vodou, mýdlem v 
dávkovači, nádobou na desinfekci a jejím dávkovačem, pro bezpečné osušení rukou jednorázovými 
papírovými ubrousky. Umístění místnosti je vhodné mimo hlavní chodby domova, aby se zamezilo 
setkávání s ubytovanými, kteří budou bez zdravotních obtíží.  
 

 

Pravidla pro ubytování na pokojích: 

 
         Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.  
        Každý pokoj bude vybaven nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem, pro bezpečné osušení 
rukou jednorázovými papírovými ubrousky. Pokud je pokoj vybaven umyvadlem s pitnou vodou, 
bude zde tekuté mýdlo v dávkovací nádobě.  
       Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.  
       Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 
rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
       Pro ubytované umístěné na pokojích se společnou sprchou bude připraven časový rozpis pro 
používání sprch. Rozpis bude nastaven tak, aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a 
byla dodržována epidemiologická opatření.  
 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19: 

 

       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-
19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do 
domova mládeže vstoupit.  
       Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do předem 
připravené samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.  
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       Pokud se u zaměstnance domova mládeže příznaky objeví v průběhu výkonu práce, opustí 
budovu domova mládeže v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a 
požadovaného odstupu.  
 
 
Rámcová pravidla pro stravování: 

 

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:  
-  Vydávání snídaní/obědů/večeří při zajištění níže uvedených pravidel.  
-  Studené balíčky při zajištění pravidel konzumace.  
-  Po dohodě vedení domova mládeže s rodiči nebo zletilými žáky si žáci mohou přinést  
   vlastní stravu.  

 
        Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 
nenabírají a neberou si ani příbory.  
       Do jídelny vstupují ubytovaní žáci podle stanoveného harmonogramu, který striktně dodržují.     
Ubytovaní žáci budou rozděleni do skupin v počtu kapacity jídelny tak, aby byl dodržován rozestup 
ve vzdálenosti 2 metry. Časový harmonogram bude nastaven tak, aby se žáci jednotlivých skupin v 
prostorách jídelny nepotkávali.  
       Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.  
       Před vstupem do jídelny  každý žák použije dezinfekci na ruce.  
 
 
Závěrem: 

 

       Před prvním vstupem do domova mládeže podepíše zákonný zástupce nebo zletilý: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.  
  horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  
 
       O této povinnosti budou zákonní zástupci a zletilí žáci předem informováni. Pokud zákonný 
zástupce nebo zletilý tyto dokumenty nepodepíše, nebude ubytování umožněno. 
  

 
 
V Opavě dne 6. 5. 2020   
 
 
 

Mgr. Martin Ruský 
ředitel školy 
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