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I. Základní údaje     

 
Název organizace: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Dubno 

 

Adresa: Dubno 100 

               261 01 Příbram 

 

IČO: 00659771 

DIČ: CZ00659771 

 

Telefon: 318 679 041 - ředitelství školy, 318 679 051 – domov mládeže 

 

Mailová adresa:  irmakubova@seznam.cz 

 

Odpovědná osoba:  Mgr. Milan Lehocký, ředitel školy 

 

Vedoucí vychovatelka:  Bc. Vošmiková Irena 

 

 

mailto:irmakubova@seznam.cz


II. Popis zařízení 

 
Typ zařízení: domov mládeže při střední škole 

 

Kapacita zařízení, počty žáků:  

Domov mládeže 1 – kapacita je 32 pokojů se 79 lůžky 

                                    (z toho je 17 dvoulůžkových a 15 trojlůžkových) 

 Domov mládeže 2 – kapacita je 18 pokojů se 44 lůžky 

                                    (z toho je 10 dvoulůžkových a 8 trojlůžkových) 

Celková kapacita:  50 pokojů se 123 lůžky 

Izolační pokoj disponuje dvěma lůžky. 

V domově mládeže nejsou ubytováni žáci se specifickými vzdělávacími 

potřebami. 

 

Provoz zařízení: v době pracovního týdne. 

Příjezd do domova mládeže v neděli od 17.00 do 22.00 hodin.  

Odjezd z domova mládeže v pátek nebo jiný odjezdový den do 15.30 hodin. 

 

Podmínky pro ubytování: 

Vybavení pokojů: válenda s prostorem pro uložení lůžkovin, pokrývka a polštář, 

přehoz na lůžko, půlená skříň (šatní a prádelní), polička, stůl a nastavitelná židle 

(3 lůžkový pokoj 2 stoly a 2 nastavitelné židle), lampičky podle počtu 

ubytovaných žáků. 

DM má izolační místnost pro oddělené umístění ubytovaného žáka v případě 

náhlého onemocnění. Místnost má stejné vybavení jako ostatní pokoje. 

Součástí každého patra domova mládeže jsou kuchyňky vybavené varnou 

konvicí, varnou deskou, mikrovlnnou troubou, elektrickou troubou, 

toustovačem, lednicemi, dřezem na umytí nádobí a jídelními stoly s židlemi pro 

kulturní stravování.  

 

Požadavky na hygienická zařízení 

V domově mládeže1 jsou hygienická zařízení zřízena jako centrální – 

v 1 patře koupelna se 7 ks umyvadel, 5 ks sprchovacích míst a 1 kabinkou WC 

+ záchody s 2 ks umyvadel, 3 ks pisoárů, 5 ks kabinek WC 

 

 

-v přízemí koupelna se 7 ks umyvadel, 5 ks sprchovacích míst a 1 kabinkou WC 



+ záchody s 2 ks umyvadel, 3 ks pisoárů a 5 ks kabinek WC 

-v přízemí v křídle určeném pro ubytování dívek je koupelna s 2 ks sprchových 

kabinek, 5 ks umyvadel 2 ks kabinek WC 

 

V domově mládeže2 jsou hygienická zařízení zřízena jako centrální – 

-v 1. patře koupelna se 7 ks umyvadel, 5 ks sprchovacích míst a 1 kabinkou WC 

+ záchody s 2 ks umyvadel, 3 ks pisoárů a 5 ks kabinek WC   

-v přízemí koupelna se 7 ks umyvadel, 5 ks sprchovacích míst a 1 kabinkou WC 

+ záchody s 2 ks umyvadel, 3 ks pisoárů a 5 ks kabinek WC 

 

Celkem na kapacitu ubytovaných je: 12 ks pisoárů 

                                                                 26 ks kabinek WC 

                                                                 41 ks umyvadel 

                                                                 22 sprchovacích míst 

 

Využití zařízení pro jiné aktivity: 

Ve dvou budovách domova mládeže jsou k dispozici 4 klubovny vybavené 

křesly, stolky, televizemi, DVD přehrávači, které jsou využívány na sledování TV 

programů, promítání filmů, poslech hudby, schůzky výchovných skupin apod. 

Dále jsou k dispozici 2 herny se stoly pro stolní tenis a stolními fotbálky, 2 

počítačové klubovny, 3 kuchyňky vybavené pro přípravu pokrmů a nápojů a 

jsou vybaveny pro kulturní stravování žáků.  

Každý žák má možnost připojení k internetu na pokoji nebo v počítačových 

klubovnách. 

                                                                   

 

 

III. Režimové požadavky 

 

Způsob převzetí žáků do zařízení po vyučování: 

-při příchodu do domova mládeže se žáci hlásí na vychovatelně sloužícímu 

vychovateli. 

 

 

 

 



Podmínky pro volnočasové aktivity: 
-podmínky pro pobyt venku, osobní nákupy a volnou vycházku jsou popsány 

v režimu dne (viz příloha) se kterým jsou žáci a jejich zákonní zástupci 

seznámeni při nástupu do zařízení proti podpisu. 

Podmínky pro tělovýchovné aktivity jsou vytvořeny využíváním sportovní haly a 

posilovny, které jsou součástí školy a víceúčelového hřiště nedaleko domova 

mládeže. Trénink na požární sport probíhá v prostorách za domovem mládeže a 

v prostorách sportovní haly. 

Individuálně je umožněna návštěva plaveckého bazénu v Příbrami a tréninky 

v příbramských sportovních klubech. 

Zájmové aktivity jsou realizovány jednotlivými vychovateli formou kroužků a 

sportovních turnajů. 

Kulturní aktivity probíhají formou filmových klubů, poslechem hudby, formou 

kvízů a poznávacích soutěží. 

Volná vycházka je stanovena do 20.00 hod., 1 x týdně do 21.00 hod. 

 

 

Organizovaný program: 
-je rozepsaný v režimu dne, který je součástí vnitřního řádu zařízení a každý žák 

i zákonný zástupce je s ním seznámen proti podpisu. 

Současně je tento dokument dostupný na nástěnce v DM a na webu školy. 

 

Podmínky pro odpočinek: 

-žáci mají možnost při pobytu v DM individuální volby odpočinku. 

Doba vymezená ke spánku je od 22.00 hod. (začíná doba nočního klidu) do 

06.00 hod. až 07.00 podle začátku vyučování. 

 

Stravování: 
-je realizováno ve vlastní jídelně, která je součástí školní kuchyně. Rozsah 

poskytovaných služeb zahrnuje snídani, oběd (výběr ze dvou jídel) a večeři. 

Rozpis jídel je dán každý týden formou jídelníčku, který mohou žáci nalézt  

na nástěnkách DM, školní kuchyně i na webových stránkách školy. Jídlo si 

mohou objednávat i elektronicky. 

Dozory v jídelně zajišťují v době podávání obědů učitelé TV a OV, v době 

podávání večeře vychovatelé dle měsíčního rozpisu dozorů. 

Svačiny, druhé večeře a teplé nápoje si ubytovaní žáci připravují v kuchyňkách 

domova mládeže. 



 

Pitný režim: 
-je zajišťován školní kuchyní poskytováním různých druhů nápojů v průběhu 

stravování. 

Další nápoje si žáci zajišťují individuálně dle vlastní potřeby. 

 

IV. Další požadavky 

 
Výchova ke zdravému životnímu stylu: 

-je realizována dle celoročních výchovných plánů skupinových vychovatelů, 

které vycházejí z ŠVP platného pro domov mládeže. 

Každý z vychovatelů může volit jinou formu a způsob ve své výchovné skupině. 

 

Vnitřní řád zařízení: 

-je přílohou provozního řádu 

 

Evidence a registrace úrazů: 

-je prováděna v knize úrazů v domově mládeže, v knize úrazů školy u sekretářky 

ředitele školy a elektronicky u ČŠI. 

 

Lékárnička první pomoci: 

-je umístěna ve vychovatelně domova mládeže. Je pravidelně doplňována  

a kontrolována platnost spotřeby jejího obsahu. 

Telefonní seznam obsahující čísla rychlé pomoci a lékařských zařízení je na 

nástěnce ve vychovatelně DM. 

Vychovatelé evidují u svých výchovných skupin žáky s alergiemi a jinými 

diagnostikovanými nemocemi s pravidelným užíváním léků podle informací 

získaných z přihlášek do DM a individuálních požadavků zákonných zástupců. 

Kontrola těchto žáků je intenzivnější. 

 

Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek: 

-v areálu školy a na akcích pořádaných školou a DM platí přísný zákaz užívání 

návykových látek, kouření a pití alkoholu. 

Žáci jsou na to upozorněni ve vnitřním řádu zařízení, při proškolování z BOZP i 

před každou akcí. 

 

 



V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

 
Teplota vzduchu: 

-pobytové místnosti (klubovny, studovny, pokoje a další místnosti určené 

k činnosti a odpočinku) : 22st. + - 2st.C, rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy 

a kotníků nesmí být větší než 3st.C. Musí být zajištěna možnost regulace proti 

pronikání slunečního záření okny místnosti. Tato hodnota může být překročena 

za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. 

-jídelny, haly, ložnice a další místnosti pro krátkodobou činnost: nesmí klesnout 

pod 18st.C. 

-sprchy: 24 st.C, umývárny: 24st C, záchody: 18st.C. 

-kontrola teploty vzduchu (v pobytových místnostech nástěnnými teploměry ve 

výšce 1,32 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí 

měřit teplotu s přesností plus min. 0,45st. C. 

-zastavení provozu zařízení: při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených 

k pobytu žáků ve 3 po sobě jdoucích dnech pod 18 st. C, nebo při poklesu 

teploty vzduchu v těchto prostorách v jednom dni pod 16 st. C musí být provoz 

zařízení zastaven. 

 

Větrání: 

-prostory určené k ubytování žáků i k volnočasovým aktivitám jsou přirozeně 

větratelné. 

Režim větrání v ložnicích je stanoven ráno před odchodem na vyučování, 

v průběhu pobytu v pokojích a večer před večerkou. 

V době nepříznivých meteorologických podmínek je větrání zakázáno. 

 

Osvětlení: 

-denní osvětlení je zajištěno vyhovujícím způsobem okny v prostorách určených 

k pobytu a konání zájmové činnosti žáků. 

Stínící prvky před okny jsou pouze u pokojů na straně sousedících s lesním 

porostem. 

 

Sdružené osvětlení: 

-je zajištěno v odůvodněných případech pro zlepšení podmínek denního 

osvětlení. Doplňujícím osvětlením jsou zvoleny zářivky, ve většině případů 

umístěné kolmo k okenním otvorům. 



Osvětlení lůžek v pokojích je zajištěno stolními lampičkami, u kterých je 

každoročně zajištěna elektrorevize. 

 

Ochrana před oslněním:  

-k regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla, slouží na 

pokojích ústících do areálu školy žaluzie, v ostatních látkové závěsy z nelesklých 

materiálů, takže nenarušují zrakovou pohodu. 

Doplňující umělé osvětlení při sdruženém osvětlení zajišťuje vyhovující 

rozložení jasu všech ploch. 

Obrazovky jsou umístěny v prostorách tak, aby byly zajištěny podmínky zrakové 

pohody a bylo vyloučeno oslnění. Vzdálenost sedících před obrazovkou je 

pravidelně kontrolována. 

 

VI. Způsob zajištění výměny prádla  

 
Výměna prádla, lůžkovin: 

-je prováděna jednou za tři týdny, ručníků 1 x za 2 dny, látkových utěrek 

nejméně 1 x za den, přehozů 4 x za rok. 

V případě potřeby jsou látkové ručníky nahrazeny papírovými. 

Žákům je umožněno používat vlastní ložní prádlo, Jeho výměna probíhá 

souběžně se školním ložním prádlem. Žák je povinen oznámit vychovateli 

uskutečnění výměny. 

 

Praní prádla: 

-je zajištěno smluvním zařízením: Prádelna Katev Tábor. 

 

Manipulace s prádlem a jeho skladování: 

-použité ložní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. K manipulaci čistého a 

špinavého ložního prádla jsou určeny oddělené místnosti. 

Čisté lůžkoviny jsou uloženy v samostatném skladu. 

 

VII. Zásobování pitnou vodou 

 
Zdroj pitné vody: 

-voda je zajišťována z veřejného vodovodu. 

Kapacitní hledisko: 

je stanoveno nejméně 200 l na den a 1 ubytovaného žáka. 



VIII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

 
Způsob a četnost úklidu a čištění 

-denní úklid: setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, 

okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, umytí 

umyvadel, záchodových mís a sedátek WC, zařízení kuchyněk -za použití 

čisticích prostředků s desinfekčním účinkem. 

-týdenní úklid: omyvatelné části stěn na záchodech, desinfikování koupelen. 

-minimálně 3 x ročně mytí oken, rámů svítidel. 

- jedenkrát za dva roky malování veškerých prostor zařízení, v případě potřeby 

ihned. 

-pravidelné provádění údržby nuceného větrání. 

 

Způsob a četnost desinsekce a deratizace: 

-profylakticky 1 x ročně a dle potřeby- odborní pracovníci. 

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 

-pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených kontejnerů, obaly z plastů jsou 

ukládány zvlášť a denně odnášeny do kontejneru určeného na plastový 

odpad. 

 

IX. Jiné požadavky 

 
Pokyny pro případ nouze:  

-provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých 

se řeší mimořádné situace školy a DM. 

 

 

 

 

Zpracovala:  Bc. Irena Vošmiková                         Schvaluje:  Mgr. Milan Lehocký 

                   vedoucí vychovatelka DM                                    ředitel školy 

 

 

 

Účinnosti nabývá dne:  1. září 2022               


