
Ubytování v domově mládeže pro žáky posledních ročníků 

 

V případě zájmu o ubytování kontaktujte vedoucí domova mládeže, Mgr. Olgu 

Blažkovou, tel.: 607 600 267, email: blazkova@akademie-svetla.cz, nejpozději 

do 26. 5. 2020. 

 

Seznamte se s následujícími informacemi, prosím. 

 

Ubytování žáka bude možné pouze po odevzdání podepsaného čestného prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení pod článkem). 

 

Pravidla provozu 

 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.   

 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.   

 Společenské místnosti se nebudou po dobu platnosti epidemiologických opatření 

používat. 

 Bude vyčleněn prostor, který bude určený pro desinfekci použitých roušek.  

 V každém patře bude umístěna desinfekce, mýdlo v dávkovači a jednorázové papírové 

ubrousky pro bezpečné osušení rukou.  

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 

 

Pokoje 

 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.  

 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 bude připraven časový rozpis pro používání společných sprch. Rozpis 

bude nastaven tak, aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a byla 

dodržována epidemiologická opatření. 

 

Rámcová pravidla pro stravování   

 Bude možné si dopředu objednat snídani/oběd/večeři (studený balíček). 

https://www.akademie-svetla.cz/lide/59-hana-fikarova. 

 Po dohodě vedení domova mládeže s rodiči nebo zletilými žáky si žáci mohou přinést 

vlastní stravu. 

 Pokrmy či studené 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. Žáci budou rozděleni do skupin v počtu kapacity jídelny tak, aby byl 
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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 si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

 

Základní pravidla pro provádění úklidu 

 Před znovuotevřením budou všechny pokoje důkladně uklizeny a vydezinfikovány.  

 Bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.   

 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 

 Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci pokojů, stolů a povrchů, jako jsou 

např. kliky, vodovodní baterie, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC 

apod.  

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci 

domova mládeže nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.   

 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně. 

 

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, okamžitě tuto 

skutečnost ohlásí vychovateli. 

 Žák bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a budou kontaktováni 

zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

 O podezření se informuje spádová hygienická stanice. 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte vedoucí domova mládeže. 


