
Provoz DOMOVA MLÁDEŽE ve školním roce 2020/2021  

vzhledem ke covid-19 dle doporučení MŠMT a MZd 

 

Obecné informace a doporučení k provozu domova mládeže 

 Je nezbytné dodržování zásad osobní a respirační hygieny, je nutné kašlat a kýchat 

nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budov domova mládeže vstoupit. 

 Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy je omezen. 

 Konání volnočasových aktivit není obecně zakázáno; s přihlédnutím k počtu žáků, 

dohledu vychovatelů, dodržování hygienických pravidel, upřednostnění třídních kontaktů 

(v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd).  

 S cílem snížení rizika nákazy covid-19 omezujeme provoz společenských místností, 

návštěv na pokojích mezi ubytovanými a shromažďování ubytovaných na chodbách a 

v ostatních prostorách domova mládeže. 

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je 

domov mládeže vždy povinen postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna 

aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS 

nebo plošně MZd. 

 

Hygienická pravidla a standard úklidu 

 U vstupu do budovy školy i v domově mládeže jsou k dispozici prostředky k dezinfekci 

rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy či 

domova mládeže si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem 

v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po 

celou dobu svého pobytu v domově mládeže. 

 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání pokoje a prostor 

domova mládeže (chodby, sprchy, toalety apod.), a to nejlépe okny – čerstvým 

vzduchem. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně během celého dne. 

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití. 

 Denně se v domově mládeže provádí důkladný úklid. Úklid povrchů a ploch se provádí 

na mokro. 



 Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí 

(např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků 

mýdel či dezinfekce).  

 Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Výměna prádla 

probíhá standardně každých 14 dní ve skladu prádla v přízemí budovy A. Výměna prádla 

je povinná. 

 Domov mládeže je vybaven bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků  

v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

 

Organizace domova mládeže v závislosti na semaforu  

 Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf. 

 Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému 

semafor. 

 

Kroky domova mládeže v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

 Domov mládeže má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně 

covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že 

je povinen zajistit „oddělení žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od 

ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví). 

 Vychovatelé věnují příznakům infekčního onemocnění ((jako je např. zvýšená teplota, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, 

ztráta chuti a čichu apod.), zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) 

kontaktují zákonného zástupce žáka. Zákonný zástupce neprodleně a bezodkladně 

žáka vyzvedne (nehledě na denní či noční dobu!). V případě zletilých žáků bude 

kontaktován rodič uvedený v přihlášce k ubytování. Zletilý žák opustí budovu domova 

mládeže co nejdříve bez nutnosti zajištění doprovodu rodiče. 

 Než dojde k převzetí žáka zákonným zástupcem, pobývá žák v izolaci.  

 Zákonný zástupce, resp. zletilý žák dále kontaktuje praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu.  
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 Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do domova mládeže pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 

Poplatek za ubytování 

 Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

 Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci 

vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je  

v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). 

 

Další souvislosti 

Studenti přijíždějící ze zahraničí 

 Při příjezdu studentů ze zahraničí se řídíme pravidly nastavenými  semaforem, který 

stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající, viz 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy. 

 

Pro všechny ubytované současně platí pravidla provozu školy vzhledem ke covid-19 - 

https://www.akademie-svetla.cz/vyveska/1824-provoz-skoly-ve-sk-roce-20-21-vzhledem-ke-

covid-19-manual 
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