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PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
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p. o.
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Základní údaje

Název organizace: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov, příspěvková
organizace
Adresa: Revoluční 92, 794 01 Krnov
Telefon: 554 613 075
Mailové adresy: moravcova@sos-dcr.cz, vychovatelna@sos-dcr.cz
IČO: 14450909
Odpovědná osoba: Mgr. Zdeněk Klein ředitel školy
Zástupce: Bc. Věra Moravcová vedoucí vychovatelka
Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava
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II.

Popis zařízení

Typ zařízení: domov mládeže při střední škole.
Kapacita zařízení, počty žáků
Kapacita domova mládeže je 33 pokojů se 100 lůžky. Standardní počet ubytovaných na jednu
výchovnou skupinu je 24 žáků, maximální počet je 30 žáků na 1 výchovnou skupinu.
Domov mládeže (dále jen DM) je umístěn v prostoru tří částí 2. poschodí a v samostatné
budově s označením „vilka“.
Kapacita 1. části DM je 16 pokojů s 50 lůžky, 14 pokojů třílůžkových, a 2 čtyřlůžkových.
Kapacita 2. části DM je 2 pokoje se 6 lůžky, 1 pokoj čtyřlůžkový, 1 pokoj třílůžkový.
Kapacita 3. části DM je 9 pokojů s 25 lůžky, 4 pokoje dvoulůžkové a 3 pokoje třílůžkové
a 2 pokoje čtyřlůžkové
Kapacita 4. části „vilky“ je 6 pokojů s 19 lůžky, 2 pokoj čtyřlůžkové, 1 pokoj dvoulůžkový
a 3 pokoje třílůžkové.
Žáci jsou rozděleni do 4. výchovných skupin:
1. výchovná skupina dívek 1. ročníků
2. výchovná skupina dívek 2. ročníků
3. výchovná skupina dívek 3. ročníků
4. výchovná skupina chlapců 1. ročníků a dívek 4. ročníků
V domově mládeže nejsou ubytovaní žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.
Provoz zařízení: v době pracovního týdne. Příjezd do DM vždy v neděli od 17.00 do 21.30
a odjezd z DM je v pátek do 15.00.
Podmínky pro ubytování.
Vybavení pokojů: válenda s prostorem na uložení lůžkovin, antialergická deka a polštář,
mikro deka, noční stolek, místní osvětlení lůžka, polička, skříňka prádelní a společná skříň
šatní, stůl a židle.
Součástí jednotlivých částí DM je čajová kuchyňka vybavena varnou konvicí, mikrovlnnou
troubou a prostorem pro žehlení /žehlička a žehlící prkno/.
Požadavky na hygienické zařízení.
Hygienická zařízení jsou v DM zřízena jako centrální hygienická zařízení.
1. část DM se 16 pokoji a 50 lůžky má k dispozici na svém poschodí 5 sprch, 11 umyvadel a 5
záchodů a 1 bidetu, o patro níže pak 3 sprchy, 4 umyvadla a 4 záchody.
2. část DM se 2 pokoji a 6 lůžky má k dispozici 3 sprchy, 4 umyvadla a 2 záchody
v mezipatře.
3. část DM s 9 pokoji a 25 lůžky má k dispozici 3 sprchy, 4 umyvadla a 3 záchody.
4. část „vilka“ s 6 pokoji a 19 lůžky má k dispozici 3 sprchy, 5 umyvadel a 4 záchody.
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Celkově části 1. - 3. disponují hygienickými zařízeními k požadavkům:
Sprchy pro 81 ubytovaných – pro 6 dívek 1 sprcha = 14 sprch /stav je 14 sprch/.
Umyvadla pro 81 ubytovaných – pro 4 dívky 1 umyvadlo = 20 umyvadel /stav je 23
umyvadel/.
Záchody pro 81 ubytovaných – pro 6 dívek 1 záchod = 14 záchodů /stav je 14 záchodů/.
Celkově část 4. „vilka“ disponuje hygienickými zařízeními k požadavkům:
Sprchy pro 19 ubytovaných – pro 6 dívek 1 sprcha = 3 sprchy /stav je 3 sprchy/.
Umyvadla pro 19 ubytovaných – pro 4 dívky 1 umyvadlo = 5 umyvadel /stav je 5 umyvadel/.
Záchody pro 19 ubytovaných – pro 6 dívek 1 záchod = 3 záchody /stav je 4 záchody/.
Hygienické kabinky jsou žákům k dispozici v prvním mezipatře hlavní budovy a v prvním
a druhém patře hlavní budovy. Při počtu 75 dívek v částech 1.- 3. – pro 40 dívek 1 kabinka =
2 kabinky /stav je 3 kabinky/.
Využití zařízení pro jiné aktivity.
DM nedisponuje samostatnou kulturní místností. Pouze „vilka“, má otevřenou místnost
s televizí, kterou využívají žákyně v době vyučování. Po skončení vyučování jsou žákům
k dispozici všechny třídy s televizí, videem, DVD přehrávači, satelitem, počítačová
a internetová učebna. Každý žák má možnost připojení k internetu z vlastního noutbooku.

III.

Režimové požadavky

Podmínky pro volnočasové aktivity: Podmínky pro pobyt venku, osobní nákupy a volnou
vycházku jsou popsány v režimu dne (viz příloha), s kterým jsou žáci proti podpisu
seznámeni a který je k dispozici na nástěnce všech částí DM.
Podmínky pro tělovýchovné aktivity jsou individuální. Je umožněna návštěva bazénu, v létě
koupaliště, návštěva bowlingu, s písemným svolením rodičů.
Zájmové aktivity jsou realizovány jednotlivými vychovateli formou kroužků. Druhé ročníky
pravidelně připravují pro ostatní spolubydlící tématické večeře, jako je Dušičková či Vánoční
večeře, Valentýnská nebo Velikonoční večeře. Další zájmové aktivity jsou realizovány
samotnými žáky dle jejich výběru. Jedná se o taneční, jazykové kurzy, taneční skupiny,
s písemným svolením rodičů.
Návštěvy kulturních akcí jsou realizovány za doprovodu učitelů jazyka českého. Jedná se
o divadelní představení v Krnově, Opavě, Uherském Hradišti nebo Ostravě. Kino navštěvují
žáci mladší 18 let se zahájením promítání v 17.00, 18 letí a žáci s doprovodem plnoletého
spolužáka mohou navštívit představení se zahájením projekce ve 20.00.
Organizovaný program je rozepsaný v režimu dne DM. Pevně je stanovena délka činností,
díky tomu žáci mohou podle své individuální potřeby volit mezi těmito činnostmi. Každý žák
a jeho zákonný zástupce byli s režimem dne písemně seznámeni. Tuto informaci stvrzují
podpisem. Každá část DM má režim dne vyvěšen na nástěnce.
Podmínky pro odpočinek: žáci mají možnost při pobytu na DM individuální volby
odpočinku, pokud odpočinek nezasahuje do organizovaného programu. Doba vymezena ke
spánku je od 21.30, kdy začíná večerka, do 6.40, budíčku všech žáků.
Stravování je realizováno ve vlastní jídelně. Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje snídani,
svačinu do školy, oběd s možností dvou výběrů, večeři a druhou večeři. V případě dietního
stravování žák nebo zákonný zástupce může písemně požádat o výjimku ze stravování
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ředitele školy. Rozpisy podávání stravy jsou obsaženy v denním režimu. Dozory v jídelně
ráno a večer provádí vychovatel ve službě.
Pitný režim je zajišťován jídelnou, poskytováním různých druhů nápojů v průběhu
stravování. Další nápoje si žáci zajišťují individuálně dle vlastní potřeby.

IV.

Preventivní požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu je realizována v celoročních plánech vychovateli.
Každý volí různou formu a způsob realizace ve své výchovné skupině.
Vnitřní řád zařízení je přílohou provozního řádu.
Evidence a registrace úrazů je prováděna v knize úrazů.
Lékárnička první pomoci je uložena v hlavní vychovatelně. Je pravidelně doplňována
a kontrolována platnost spotřeby jejího obsahu. Obsahuje také podmínky pro poskytnutí
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění. Telefonní seznam je doplněn
telefonními čísly první pomoci a lékařských zařízení.
Vychovatelé evidují u svých skupin žáky s diagnózou nemoci, způsob léčby a pravidelné
užívání léků, jak je informovali v přihlášce do DM jejich zákonní zástupci. Kontrola těchto
žáků je intenzivnější.
Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu.
V objektu školy, na akcích pořádaných školou a DM je přísný zákaz užívání návykových
látek, kouření a požívání alkoholu. Žáci jsou na to upozorněni při poučení o bezpečnosti na
začátku školního roku a před každou akcí, kterou pořádá škola. Pravidelně jsou pro ně
pořádány přednášky na tato témata.

V.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu:
V pobytových místnostech, jako jsou pokoje a další místnosti určené k činnosti a odpočinku
má být teplota 22° ± 2°C, rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší
než 3°C. Možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti je zajištěna na
pokojích žaluziemi nebo závěsy.
Teplota v jídelně, ložnicích a dalších místnostech pro krátkodobou činnost nesmí klesnout
pod 18°C. Ve sprchách nesmí teplota klesnout pod 25°C, v umývárnách pod 22°C a na
záchodech pod 18°C.
Kontrola teploty vzduchu v pobytových místnostech je měřena nástěnnými teploměry, které
jsou umístěny ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. Tyto teploměry
jsou umístěny v pokojích č. 238, č. 21 a č. 57. při poklesu teploty vzduchu pod 18°C ve 3 po
sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven.
Větrání
Prostory zařízení určené k pobytu žáků jsou přirozeně větratelné. Režim větrání v ložnicích je
stanoven ráno před předávkou pokojů, v průběhu pobytu na pokojích a večer před večerkou.
Žáci jsou upozorněni na to, že otevřená okna při odchodu do vyučování a v době vycházek,
jsou zbytečným plýtváním tepla v průběhu topné sezony.
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Osvětlení
Denní osvětlení je zajištěno vyhovujícím způsobem okny v prostorách určených k trvalé
činnosti žáků. Stínící prvky před okny jsou pouze u pokojů ze dvora, které jsou způsobeny
sousední budovou.
Sdružené osvětlení je zajištěno v odůvodněných případech pro zlepšení podmínek denního
osvětlení doplňujícím umělým osvětlením během dne. Doplňujícím osvětlením jsou zvoleny
zářivky. V mnohých případech jsou umístěny rovnoběžně, vzhledem k okenním otvorům. Při
stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního osvětlení.
Osvětlení lůžka v ložnicích je zajištěno lampičkami, u kterých je prováděna každoročně
elektroinstalační revize.
Ochrana před oslněním
K regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla slouží na pokojích DM
žaluzie. Vhodná barevná úprava povrchu nábytku, na kterém není použit lesklý povrch,
nenarušují zrakovou pohodu. Doplňující umělé světlo při sdruženém osvětlení zajišťuje
vyhovující rozložení jasů všech ploch.
Obrazovky jsou umístěny v prostorech tak, aby byly zajištěny podmínky zrakové pohody
a vyloučeno oslnění. Vzdálenost sedících před obrazovkou je pravidelně kontrolována.

VI.

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla, lůžkovin je prováděna jednou za 14 dní, látkové ručníky jsou nahrazeny
ručníky papírovými, které jsou doplňovány denně.
Žákům je umožněno mít na pokojích své vlastní ložní prádlo. Jeho výměna probíhá vždy
v dobu výměny prádla a žák je povinen při příjezdu z víkendu oznámit vychovateli
uskutečněnou výměnu.
Praní prádla je zajištěno smluvním zařízením WONDER CLEAN, spol. s r.o. v Opavě.
Manipulace s prádlem a jeho skladování
Použité ložní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. K manipulaci čistého a špinavého
ložního prádla jsou určeny odděleně dvě místnosti mimo ubytovací část.

VII.

Zásobování pitnou vodou

Zdroj pitné vody je v našem zařízení zajišťován z veřejného vodovodu.
Kapacita hlediska je stanovena nejméně 200 l vody na den a jednoho ubytovaného.

VIII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid:
a)
setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik,
rukojetí splachovadel, vynášení odpadků
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b)
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových
mís, sedátek na záchodech
Týdenní celkový úklid:
Jednou týdne omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umyváren
a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový
úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování v případě potřeby ihned.
Způsob a četnost desinsekce a deratizace je prováděna profylakticky 1x ročně a podle
potřeby, přípravky k tomu vhodnými.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Na každém poschodí je odvětraná úklidová místnost, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí
pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody kde jsou uloženy úklidové pomůcky a nádoby
na odpadky. Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou
sanitaci a denně vynášeny. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a také denně vynášeny.

IX.

Jiné požadavky a pokyny

Pokyny pro případy nouze
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší
mimořádné situace, jako je havárie, požár a jiné.

Zpracováno dne 4. září 2016
Zpracovala:
Bc. Věra Moravcová, vedoucí vychovatelka
Aktualizováno dne 31. srpna 2018
Aktualizovala:
Bc. Věra Moravcová, vedoucí vychovatelka
Účinnost dne 1. září 2018
Schválil:
Mgr. Zdeněk Klein, ředitel školy
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