
 

 

Pokyn k provozu domova mládeže Střední školy polytechnické Brno, Jílová v termínu 

od 11.5.2020 do konce školního roku 2019/20 

 

Pokyn  je závazný:  

a) pro žáky, zletilé žáky, zákonné zástupce a studenty vyšších odborných škol  

b) pro zaměstnance Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace (dále jen SŠP).  

Pokyn rozpracovává závazné opatřením k provozu domova mládeže a školní jídelny vydané MŠMT ČR dne 4. 

května 2020: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DOMOVŮ MLÁDEŽE A INTERNÁTŮ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO 

ROKU 2019/2020. 

 

Pravidla provozu domova mládeže 

• vstup do domova mládeže (dále jen DM) je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či 

návštěvám; 

• před vstupem do DM použije žák dezinfekci na ruce, dezinfekci na ruce použije také bezprostředně po 

přezutí; 

• při prvním příchodu do DM je žák, student (dále jen žák) povinen na recepci předat nebo přímo vyplnit 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, pokud zákonný zástupce 

nebo zletilý tyto dokumenty nepodepíší, nebude ubytování umožněno;  

• všichni žáci i zaměstnanci SŠP nosí ve společných prostorách roušky, přitom není povinností DM žákům 

roušky poskytovat, může je vydat jen ve výjimečných případech;  

• žáci musí mít minimálně 2 roušky na den při pobytu na DM, starat se o jejich čistotu a desinfekci, 

současně je potřeba mít sáček na uložení roušky, při nástupu žáků bude provedena kontrola jejich 

osobních ochranných prostředků;  

• žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem 

k ukončení ubytování žáka v DM;   

• společné přesuny žáků je nutné organizovat tak, aby byl minimalizován kontakt mezi ubytovanými 

žáky, při přesunech je vhodné dodržovat odstup 2 metry vždy, když je to možné (minimálně 1,5 m); 

• po dobu epidemiologických opatření je v DM zakázáno používat společenské místnosti, klubovny a 

studovnu bez předchozí konzultace s vychovatelem; 

• do společné kuchyňky na patrech vstupuje žák pouze v momentě, kdy zde není jiný žák, před vstupem 

do kuchyňky žák použije dezinfekci na ruce; jídlo do ledničky si ukládá v uzavřeném plastovém boxu, 

je zakázáno v ledničce volně ložit potraviny, při vyjímání boxu z ledničky a opětovném vkládání vždy 

použije jednorázové rukavice (sáčky na ruce); příbory a nádoby na konzumaci jídla používá žák vlastní, 

je povinen si je udržovat v čistém stavu; 

• v DM je určen prostor pro desinfekci (vyvařování) použitých roušek a je zde umístěn návod, jak 

postupovat při jejich dezinfekci; klíče od místnosti jsou k vyzvednutí na vyžádání na recepci domova; 

• toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou; 



 

• žáci dbají na prevenci, a proto často pokoje větrají; 

• žáci i zaměstnanci jsou povinni oznamovat na recepci nedostatky v materiálním zajištění těchto 

pravidel, vychovatel v hlavní službě zajistí jejich doplnění ve spolupráci s přítomnými zaměstnanci; 

• v DM je vymezen pokoj pro případné podezření z onemocnění v průběhu provozu DM, tzv. izolace;  

• žáci jsou povinni neprodleně oznámit na recepci DM své zdravotní obtíže, zejména pokud vykazují 

některý z příznaků virového onemocnění COVID-19, např. horečku, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu 

apod.  

Pokoje  

• na každém pokoji může být ubytován pouze 1 žák; 

• návštěvy jsou zakázány; 

• každý pokoj bude vybaven nádobou s dezinfekcí, tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými 

ubrousky; 

• na pokoji se nevyžaduje nošení roušky, po sejmutí ji žák vloží do sáčku.  

 

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 DM 

vstoupit; 

• pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené 

samostatné místnosti a zaměstnanci domova budou ihned kontaktovat zákonné zástupce, aby si žáka 

okamžité vyzvedli, o podezření vychovatelem v hlavní službě informována Krajská hygienická stanice; 

• pokud se u zaměstnance DM příznaky objeví v průběhu výkonu práce, opustí budovu domova mládeže 

v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaném odstupu. 

 

Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou.  

3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou například 

hypertenze.  

4) Porucha imunitního systému, např.: a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza).  



 

8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují. V případě přítomnosti v 

budově musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Zaměstnanci, včetně zaměstnanců 

náležejících do rizikové skupiny, musí plnit své pracovní povinnosti. Je-li to organizačně možné, může 

zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším 

množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností příp. je 

vybavit efektivnějšími ochrannými pomůckami. Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně 

možná, tak by měl zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře) a v návaznosti na 

to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy 

nebo platu).  

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

1) Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

2) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nebo zletilí zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o vhodnosti ubytovaní žáka v domově mládeže s tímto vědomím.  

 

Co připravit před znovuotevřením domova mládeže  

• domov mládeže do 6.5.2020 zjistí od žáků zájem o ubytování v domově mládeže (telefonicky, případně 

mailem u zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků, kterým se nepodařilo dovolat); 

• zájemci o ubytování potvrdí svůj zájem o ubytování odesláním žádosti do čtvrtka 7. 5. 2020 na e-mail 

pokorna@jilova.cz, ve výjimečných případech telefonicky na telefonu 543 424 550 v době 8,00 – 11,00 

hod.; 

• domov mládeže odpovědí na mail potvrzující nástup bude zletilé žáky nebo zákonné zástupce 

nezletilých žáků informovat o organizaci v ubytování domově mládeže, o povinnosti podepsat čestné 

prohlášení a seznámení (viz příloha), podá informace o provozu domova mládeže a hygienických 

opatřeních; 

• žák a zákonný zástupce žáka se podrobně seznámí s tímto pokynem před nástupem k ubytování, 

seznámení potvrdí nezletilý i zletilý žák nebo student podpisem při nástupu na DM, zákonný zástupce 

nezletilého žáka v odpovědi na mail, kterým mu bude tento pokyn před nástupem žáka odeslán 

vedoucí vychovatelkou. 

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Lenka Pokorná, 6.6.2020 
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