
Ochrana zdraví a provoz 

domova mládeže (dále DM) SLŠ Žlutice 

 

1. Pohyb mimo areál DM 

Při cestě do DM a z DM, na vycházkách se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 
Vyhýbat se velkému uskupení lidí a zbytečně se neshlukovat ve větších skupinách. 

• Vycházky mimo areál budou v omezeném režimu (do 19 hodin). K venkovním aktivitám využívat 
areál DM (do 21 hodin) nebo sportoviště ve městě (v rámci vycházek).

 

2. Příchod k DM a pohyb před DM 
 
Pohyb žáků před vstupem do domova mládeže organizuje DM podle těchto principů:  
Minimalizovat velké shromažďování osob před DM.  

Před DM dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

Pro všechny osoby nacházející se před DM platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 

3. Pravidla provozu DM 


Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám.     
Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky (rouška kryje nos, 
ústa a přiléhá k obličeji).

Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a 
starat se o jejich čistotu (pravidelně si ji měnit). Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky 
(jednorázové roušky dát do sáčku a vyhodit; látkové roušky uložit do sáčku a odvézt domů vyprat). 

Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i umytí rukou (důkladně 
20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Ve výjimečných případech domov mládeže žákovi roušku může poskytnout, není však jeho 
povinností ji zajistit. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (nosit roušku, často a důkladně si mýt ruce, 
používat desinfekci, udržovat bezpečný odstup atd.); 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 DM organizuje 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).

Společenské místnosti, kuchyňka, tělocvična a posilovna nebudou v provozu. 

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, desinfekčním mýdlem v dávkovači, nádobou s 
desinfekcí. 



Nádoba na dezinfekci s dávkovačem je umístěna u vstupu do DM, před vstupem do školní jídelny a 
také do místnosti určené pro izolaci. Dezinfekční prostředky jsou přidělovány vychovatelům i na pokoje.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 

V DM je vymezen pokoj pro případné objevení podezření z onemocnění v průběhu provozu domova. 
Pokoj je vybaven lůžkem, tekoucí studenou a teplou pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou s 
desinfekci. 
 

4. Pokoje 


Na každém pokoji je ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány. 

Každý pokoj je vybaven nádobou s dezinfekcí. 

Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku (jednorázové vyhodí do koše, 
látkové odveze domů vyprat). Před i po manipulaci s rouškou si žák vydesinfikuje ruce.

Používání společných sprch je nastaveno tak, aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a 
byla dodržována epidemiologická opatření (3. M bude používat sprchy v přízemí, 4. A v prvním patře; 
max. 2 žáci; dostatečný odstup). 
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 

Odpadkové koše musí být vyprázdněny minimálně jednou denně.  
 

5. Pravidla stravování


Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné uplatnit jednu ze tří variant: 

    -Školní stravování – vydávání snídaní/obědů/večeří při zajištění níže uvedených pravidel. 

-Studené balíčky při zajištění pravidel konzumace. 

-Po dohodě vedení DM 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. 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, a to do vlastního sáčku.  
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují 
zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.



6. Při podezření na možné příznaky COVID - 19 
 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 
nesmí do DM vstoupit.  

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěn do předem připravené 
samostatné místnosti a je kontaktován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka (zletilý žák může opustit školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a 
požadovaném odstupu). O podezření se informuje spádová hygienická stanice.  

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v 
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

 


