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Pravidla pro provoz domova mládeže (DM) ve školním roce 2020 – 2021 v době COVID-19 

 

Zahájení provozu DM od 31. 8. 2020 

V souladu s pokyny MŠMT a MZ ČR přijímá DM opatření k ochraně zdraví žáků, studentů                 

a zaměstnanců DM.  

 

1. Obecné informace 

- budova DM je pro ubytované žáky a studenty otevřena dle provozního řádu DM                            

ze dne 14. 3. 2018 

- každá výchovná skupina má na toaletách k dispozici tekutá mýdla, dezinfekční prostředky                  

a jednorázové papírové ručníky. Ve vestibulu DM je k dispozici dezinfekce 

v bezdotykovém nášlapném stojanu. V jídelně DM u umyvadla je k dispozici tekuté mýdlo, 

dezinfekce a jednorázové papírové ručníky 

- ubytovaní žáci a studenti budou mít z důvodu prevence k dispozici 3ks čistých roušek        

pro případ své nenadálé zdravotní indispozice, či zdravotních problémů některého                 

ze spolužáků na pokoji nebo ve výchovné skupině 

- v průběhu docházky budou ubytovaní žáci a studenti okamžitě informovat DM                          

o případných změnách (změna zdravotního stavu, změna situace ve společné 

domácnosti…) na telefonním čísle 607 934 820 p. Šteger David 

- informace budou předány jednotlivým skupinovým vychovatelům (zákonní zástupci 

nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti jsou povinni informovat DM o změně zdravotního 

stavu žáka - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon)  

- DM věnuje zvýšenou pozornost případným projevům/příznakům zdravotních obtíží 

žáka/studenta/zaměstnance. 

 

1.1 Postup DM při zjištění příznaků zdravotních obtíží  

            při příchodu na domov mládeže: 

- zletilý žák, student s patrnými příznaky není vpuštěn do budovy DM – je informován rodič 

žáka, studenta 

- nezletilý žák s patrnými příznaky není vpuštěn do budovy DM, pokud je přítomen zákonný 

zástupce žáka nebo je izolován od ostatních osob až do doby převzetí zákonným zástupcem, 

který je o stavu neprodleně informován (vždy používá roušku) 

 

         v průběhu přítomnosti žáka, studenta na domově mládeže: 

- žák použije roušku, je izolován od ostatních přítomných, je informován zákonný zástupce 

nezletilého žáka s požadavkem na bezodkladné převzetí žáka, zletilý žák, student opustí 

budovu domov mládeže v nejkratším možném čase 

 

- v případě přetrvávajících zdravotních obtíží žáka, studenta způsobených chronickými 

zdravotními problémy (alergie, astma,…) předloží žák, student potvrzení vystavené 

praktickým lékařem pro děti a dorost, že jeho přítomnost na domově mládeže je bez 

omezení. 
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1.2 Způsoby řešení nepřítomnosti žáka 

- v případě nepřítomnosti žáka, studenta na DM ze zdravotních důvodů předloží žák, student 

při návratu na DM čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 

- v případě nepřítomnosti žáka, studenta z důvodu zdravotních problémů způsobených 

COVID-19, předloží žák, student při návratu na DM negativní test 

 

2. Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření přijatá z důvodu zajištění bezpečnosti         

    a ochrany zdraví. 

 

2.1 Vstup do budovy DM 

- Žáci, studenti bez příznaků infekčního onemocnění - řídí se pokyny zaměstnanců DM 

pověřených dohledem  

- po příchodu okamžitě provedou dezinfekci  rukou 

- žáci, studenti dodržují náležité odstupy.  

 

2.2 Vstup do budovy DM je zakázán 

- doprovázejícím osobám 

- těm, kteří budou vykazovat známé příznaky virového onemocnění (zvýšená teplota, kašel, 

náhlá ztráta chuti a čichu, infekce horních cest dýchacích apod.) 

- cizím osobám, kromě zákonných zástupců, rodičů v nejnutnějších případech. 

 

2.3 Pohyb po budově DM 

- při přesunech na zájmové činnosti vždy dle pokynů vychovatelů 

- při přesunech dodržovat náležitých odstupů, s minimalizováním kontaktů ve společných 

prostorách DM 

- po příchodu ze zájmové činnosti jsou žáci a studenti povinni umýt si ruce mýdlem a provést 

jejich dezinfekci 

- zajištění častého a intenzivního větrání společných prostor, jednotlivých pokojů 

- před odběrem stravy jsou žáci a studenti povinni umýt si ruce mýdlem a provést jejich 

dezinfekci 

- žáci a studenti jsou povinni respektovat zvýšená hygienická opatření a dbají pokynů 

zaměstnanců DM 

- za dodržování zásad a proškolení žáků a studentů zodpovídají skupinový vychovatelé. 

 

2.4. Odchod z DM 

-  dodržení náležitých odstupů 

-   snažit se minimalizovat kontakty. 

 

3. Další povinnosti ubytovaných žáků a studentů 
- okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, o změně situace ve společné 

domácnosti,“… 

- respektovat další opatření přijatá vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace 
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4. Povinnosti zaměstnanců DM 

- respektovat zásady pohybu po budově – odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou 

- zajistit časté a intenzivní větrání společných prostor, jednotlivých pokojů 

- okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, situace ve společné   

            domácnosti,… 

- plnit své pracovní povinnosti se zvýšenou ochranou svého zdraví 

- dodržují hygienická pravidla a standard úklidu na pracovišti DM 

- uklízečky DM budou provádět častou dezinfekci všech prostor DM, průběžné doplnění 

tekutého mýdla, dezinfekce, jednorázových papírových ubrousků (vestibul, jídelna, 

sociální zařízení, tělocvična,….) 

- používat osobní ochranné prostředky – roušky, štíty, jednorázové rukavice, bezkontaktní 

teploměr, čistící a dezinfekční prostředky 

- vedoucí DM zajistí prokazatelné proškolení všech zaměstnanců DM 

- za nastavení pravidel, jejich případné přizpůsobení reálné situaci a kontrolu dodržování 

zodpovídá vedoucí DM. 

 

5. Závěr 

          DM se řídí pokyny příslušné KHS a postupuje v souladu s manuálem MŠMT. 

          V případě konkrétních mimořádných situací vyplývajících z vývoje epidemiologické situace             

          je DM vždy povinen dbát pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná vyhlášená         

          mimořádná opatření KHS nebo MZ.  

          

 

 

V Táboře dne 31. 8. 2020 

 

 

 
 


