
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, p. o., Krnov 
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794 01   Krnov 
 
Závazný pokyn k registraci a užívání spotřebičů napájených elektrickým 
proudem 
Interní tiskopis, č. j. SOSDCR/01145/2018 
 
Majitel a uživatel spotřebiče je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickými 
spotřebiči, zákonné normy, Vnitřní řád DM a zabezpečit ochranu spotřebiče před poškozením nebo 
krádeží. V opačném případě se vystavuje nebezpečí sankcionování. 

1. Pravidla bezpečnosti (ČSN třídy 33 a 34) 

a) Spotřebič napájený el. proudem (přehrávač, přijímač, počítač, fén, kulma, varná konvice, nabíječka 
apod.) je spotřebičem ochrany třídy I. anebo třídy II. podle ČSN 331600 od. 2 a podléhá kontrole a revizi. 
Provedení revize zajišťuje výhradně DM. Revizi spotřebičů, které jsou v osobním vlastnictví žáků, si 
hradí žáci sami. 

b) V DM lze užívat pouze spotřebič, který odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na 
elektrická zařízení a na spotřebič bylo vydáno prohlášení o shodě.  

c) Uživatel je povinen podle bezpečnostních předpisů o zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez 
el. kvalifikace zejména: 

− seznámit se s návodem k použití a dodržovat ho, 

− nezasahovat do el. instalace spotřebiče, příp. budovy (zásuvky apod.), 

− odpojit přívod el. proudu při přemisťování nebo čištění zařízení, 

− nepracovat na spotřebiči s poškozenými nebo odstraněnými kryty (díly pod napětím, nebezpečí 
elektrostatického výboje, mechanické poškození aj.) a neopravovat ho,  

− nepouštět z dohledu tepelné spotřebiče, odpojovat el. přívod varné konvice nebo ji odstavit z napájecí 
desky. 

− nepoužívat a neopravovat spotřebič, který vykazuje závadu, nepoužívat poškozený napájecí kabel. 

2. Dodržování zákonných norem. 
a) Žák je povinen dodržovat zákonné normy, zejména: 

− používá legální software ve svém počítači, nevytváří jeho kopie (ochrana autorských práv), 

− je zakázáno veřejně (i pro spolubydlící na pokoji, v učebně) reprodukovat záznamy pornografického 
a erotického charakteru překračující zákony a míru vkusu školského výchovného zařízení, obdobně též 
soubory obsahující nebo podporující násilí, xenofobii, rasismus, propagaci drog, alkoholismus, kouření, 
a jiné materiály v rozporu se zákony. 

b) U nezletilých žáků má spoluodpovědnost za dodržování tohoto pokynu skupinový vychovatel nebo jiný 
zaměstnanec DM, který vykonává povinný dohled (§ 422 občanského zákoníku). Z tohoto důvodu má 
právo a povinnost kontroly. U zletilých žáků je tato povinnost realizována vychovatelem v souladu se 
zákonnými normami, zejména podle školského zákona (bezpečnost, vnitřní řád, ochrana majetku), 
případně plní svoji zamezovací nebo oznamovací povinnost při zjištění protiprávního jednání žáka. 

c) Žáci, kteří využijí možnosti (omezené místem a prostředky) připojení vlastního počítače k internetu, 
nahlásí číslo síťové karty, obdrží IP adresu a další údaje pro nastavení síťového připojení. Toto nastavení 
je zakázáno měnit. Za připojení hradí žák měsíční poplatek dle pokynu ředitele školy ke stanovení 
poplatků. 

3. Vnitřní řád a další pokyny k užívání a ochraně elektrických spotřebičů. 
a) V DM je podle Vnitřního řádu povoleno používat pouze vyhrazené a registrované spotřebiče. 

Povinností vlastníka je připravit na vyzvání spotřebič k revizi. 
b) Za úhradu koncesního poplatku radiopřijímače zodpovídá vlastník nebo jeho zákonný zástupce. 



c) Podmínkou užívání vlastního spotřebiče je úhrada poplatku stanoveného ředitelem školy, jako úhrada 
části nákladů za revizi spotřebiče. 

d) Žák, který zapůjčil spotřebič jinému uživateli, je povinen ho poučit a spoluodpovídá za dodržování 
těchto pokynů. 

e) Akustické spotřebiče (rádia, magnetofony, CD přehrávače, počítače) se používají pouze na pokoji. 
Uživatel nesmí rušit spolubydlící a sousedy, zejména v době studijního klidu. Po večerce je zakázáno je 
užívat s výjimkou poslechu přehrávače se sluchátky bez vizuální reprodukce (PC). 

f) Majitel (uživatel) je povinen činit taková opatření, aby nedošlo k odcizení nebo zničení spotřebiče nebo 
jeho součástí jinou osobou (zamykání pokojů, skříní). Nelze-li spotřebič uzamknout do skříně na pokoji, 
musí být uložen u skupinového vychovatele, vychovatele v hlavní službě (týká se zejména počítačů při 
více než dvoudenní absenci ve dnech školního vyučování). 

g) DM doporučuje žákům zapečetění skříně PC samolepkou z důvodu ochrany hardwaru a jednoduché 
kontroly majitelem. Vychovatelům slouží pečeť ke kontrole dodržování pravidel bezpečnosti (viz bod 1, 
kontrolují zaměstnanci). 

h) Spotřebič nesmí být v chodu v době nepřítomnosti majitele nebo osoby, která jej užívá. V době delší 
nepřítomnosti (víkend, prázdniny) se odpojují od elektrické sítě (s výjimkou budíků). 

i) Žák má právo požádat skupinového vychovatele o umožnění práce na osobním počítači (včetně baterií 
napájeného notebooku) po večerce, a to výhradně ke studijním účelům a nejdéle do 22.00 hodin. 

j) Je zakázáno připojovat se k síti bez svolení a měnit stanovené parametry nastavení síťového připojení.  

4. Sankce za porušení pokynů k užívání elektrických spotřebičů. 
a) Při porušení těchto pravidel bude žák upozorněn nebo dočasně či trvale zbaven práva užívat svůj 

spotřebič bez nároku na vrácení poplatku. 
b) Je-li žák zbaven práva užívání na určitou dobu, nesmí spotřebič zapůjčit jiné osobě. 
c) Za méně závažná porušení pravidel se považují: hlučný provoz a nepovolené užívání v době studijního 

klidu a po večerce, neodpojení spotřebiče od sítě na víkend, vědomé odstranění pečetě z PC apod. 
Vychovatel porušení pravidel žákovi vytkne a znovu ho poučí. 

d) Za závažné porušení pravidel se považuje: porušení zákonů a bezpečnostních pravidel, neprovedení 
registrace a úhrady poplatku za užívání, nepřipravení spotřebiče k revizi, a opakované přestupky méně 
závažného charakteru. 
Vychovatel nebo dohled konající pracovník má v případě zjištění závažného nebo opakovaného porušení 
pravidel právo uložit spotřebič na jiném bezpečném místě. Skupinový vychovatel následně rozhodne 
o době dočasného zákazu spotřebič užívat nebo (opakuje-li se přestupek) o úplném zbavení práva 
užívání spotřebiče v DM. Rozhodne-li o úplném zbavení práva užívání, informuje zákonného zástupce 
nezletilého žáka a udělí žákovi výchovné opatření. 

e) Závažné a opakované přestupky jsou důvodem k udělení výchovného opatření podle „sankčního řádu“ 
(kat. C – závažné přestupky). 

5. Zásady užívání soukromých PC se s výjimkou registrace a úhrady poplatků vztahují i na užívání 
spotřebičů zapůjčených Domovem mládeže. 

 

Platné od dne 1. září 2019 

 
Bc. Věra Moravcová 

vedoucí vychovatelka 
Mgr. Zdeněk Klein 

ředitel 

  



Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, p. o., Krnov 
Revoluční 92 
794 01   Krnov 
 
ZÁZNAM O UŽÍVÁNÍ VLASTNÍHO SPOTŘEBIČE 
Interní tiskopis, č. j. SOSDCR/01144/2018 

Údaje o žákovi/žákyni – žadateli: 
 
Jméno a příjmení:  .......................................................................................................................  
Číslo pokoje:  .......................................................................................................................  
Školní rok:  .......................................................................................................................  
Částka v Kč:  .......................................................................................................................  

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:  …………………………………. ........................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:  …………………………………. ........................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:  …………………………………. ........................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Hlavní zásady užívání vlastního spotřebiče: 

1. V DM je povoleno používat pouze elektrospotřebiče splňující základní bezpečnostní předpisy. Nesmí 
se používat amatérsky vyrobené nebo přestavěné spotřebiče. 

2. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy (opravy) do vnitřního ústrojí spotřebiče pod elektrickým 
proudem. Majitel je povinen kontrolovat neporušenost přívodní šňůry a při zjištění závady spotřebič 
odstavit. 

3. Spotřebič smí být užíván v chodu pouze za dozoru majitele nebo pověřené osoby. Uživatel musí být 
seznámen s návodem k použití. Při odchodu z místnosti musí být spotřebič odpojen od zdroje 
elektrického proudu. Jedná se i o nabíječky. 

4. DM neručí za ztrátu nebo poškození spotřebiče. Majitel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo 
k odcizení spotřebiče cizí osobou. 

5. Akustické spotřebiče (radia, přehrávače, mobily, aj.) se používají pouze na pokoji. Jejich hlasitost 
musí být regulována dle okolností, aby nebyli rušeni spolubydlící. 

6. Ubytovaní mohou používat pouze spotřebiče uvedené v záhlaví tohoto záznamu. Mohou je půjčovat 
jiným osobám v DM s tím, že ručí za dodržování těchto zásad. 

Prohlašuji, že jsem se seznámila s výše uvedenými zásadami, návodem výrobce k obsluze a údržbě 
spotřebiče a zavazuji se k jejich dodržování. Jsem si vědoma, že při porušení zásad mohu být dočasně nebo 
zcela zbavena práva užívání vlastních elektrospotřebičů v DM. 

V ……………..…………………………. dne ……………..…………………………. 
 
……………..………………………….                                                          .......................................................  
podpis vychovatele                                                                                    podpis žáka 
  



Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, p. o., Krnov 
Revoluční 92 
794 01   Krnov 
 
Potvrzení o úhradě registračního poplatku za elektrospotřebiče 
Interní tiskopis, č. j. SOSDCR/00938/2012 
 
Údaje o žákovi/žákyni – žadateli: 
 
Jméno a příjmení:  .......................................................................................................................  
Číslo pokoje:  .......................................................................................................................  
Školní rok:  .......................................................................................................................  
Částka v Kč:  .......................................................................................................................  

 

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:  …………………………………. ........................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:  …………………………………. ........................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:  …………………………………. ........................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými zásadami, návodem výrobce k obsluze a údržbě 
spotřebiče a zavazuji se k jejich dodržování. Jsem si vědom/a, že při porušení zásad mohu být dočasně nebo 
zcela zbavena práva užívání vlastních elektrospotřebičů v DM. 

 
 
V ……………..…………………………. dne ……………..…………………………. 
 
 
……………..………………………….                                                          .......................................................  
podpis vychovatele                                                                                    podpis žáka 
 
 
 
 
……………..………………………….                                                           
Mgr. Zdeněk Klein  
ředitel 
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