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2.

POPIS ZAŘÍZENÍ (Vyhláška č.108/2005 Sb., v platném znění)

2.1. Typ: Domov mládeže
- DM poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování,
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost škol a rovněž
zajišťuje těmto žákům školní stravování.
2.2. Kapacita zařízení: 192 lůžka
2.3. Provoz zařízení:
- celoroční – po dobu školního roku (vyučování)
- ubytování žáků v DM začíná příjezdem žáků vždy v neděli od 18:00 hodin a končí
(v případě úplného pracovního týdne) v pátek v 15:00 hodin.
- DM je výhradně využíván pro potřeby ubytování žáků a v rámci volné kapacity mimořádně
i pro doplňkovou (hospodářskou) činnost školy.

2.4. Podmínky pro ubytování (Vyhláška č.410/2005 Sb., v platném znění)
- Počet pokojů: 62 pokojů po 3 lůžkách, 3 pokoje po 2 lůžkách, celkem 192 lůžka
- Vybavení pokoje: V pokojích je podlahová plocha místnosti (24m2), samostatný prostor
na uložení lůžkovin pro každé lůžko – postele s úložným prostorem. V 1.a 2. patře je
každý pokoj vybaven společným stolem a počtem židlí podle počtu ubytovaných žáků.
Ve 3. a 4. patře má každý ubytovaný žák k dispozici vlastní psací stůl a židli.
Studovna: k účelům studia jsou k dispozici vyčleněné místnosti na každém patře,
vybavena 2 stoly + 20 židlí + TV, místnost o rozměrech 50m2.
- Vybavení pro žáka s omezenou schopností pohybu: možnost využití evakuačního výtahu.
- Ošetřovna, izolace: v případě potřeby je k dispozici vyčleněn 1 dvoulůžkový pokoj
s vlastním hygienickým zázemím.
- Čajová kuchyňka: na každém patře je součástí vychovatelen; vybavení: lednice,
topinkovač, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice.
- V budově nejsou k dispozici centrální šatny, obuv si ubytovaní žáci ukládají v předsíních
pokojů do botníků.
2.5. Požadavky na hygienická zařízení (Vyhláška č.410/2005 Sb. a vyhláška č.268/2009 Sb., obě
v platném znění)
- Umývárny, záchody: Hygienické zařízení je odděleno podle pohlaví; a) pro dívky jsou
k dispozici v 1.NP 4 umyvadla + 6 sprch + 6 WC + 5 WC v úseku teoretické výuky;
b) pro chlapce v 2.NP je k dispozici 6sprch + 8 umyvadel + 10 WC + 2 pisoáry, ve 3.NP –
12 sprch + 18 umyvadel + 8 WC + 6 pisoárů, ve 4.NP – 10 sprch + 17 umyvadel + 8 WC +
6 pisoárů.
2.6. Využití zařízení pro jiné aktivity
- Doplňková ubytovací činnost v době nepřítomnosti žáků ubytovaných na domově mládeže.
3. REŽIMOVÉ POŽADAVKY (Vyhláška č.108/2005 Sb., v platném znění)
3.1. V tzv. „nájezdový den“ ubytovaný žák po příchodu na DM nahlásí svoji přítomnost
vychovateli ve službě a již zásadně neopouští z žádného důvodu budovu DM.
3.2. Způsob převzetí žáka po vyučování: Ubytovaný žák přijde na domov mládeže v době
svého osobního volna, po odchodu z domova mládeže zapisuje odchod a následně
příchod do sešitu vycházek, který je k dispozici na chodbě příslušné výchovné skupiny.
3.3. Podmínky pro volnočasové aktivity
Ubytovaným žákům je na DM poskytnuta možnost využít prostorové a materiálně technické
podmínky pro vzdělávání, výchovu a volný čas žáků. Jedná se o sportovní klubovnu přímo
v ubytovacích prostorách a pět kluboven na jednotlivých patrech, kde je prostor k učení
a domácí přípravě, ke sledování TV a hraní společenských her. Dále mají ubytovaní žáci
k dispozici posilovnu a tělocvičnu, kde mohou žáci využívat nabídky sportovních aktivit.
Možné volnočasové aktivity:
- fotbal, florbal (jsou zde ubytováni chlapci z FC Mladá Boleslav a chlapci a dívky
z florbalové akademie). Využívání blízkého parku Štěpánka pro různé sportovní aktivity
- V přízemí DM se nachází knihovna, kterou mohou žáci plně využívat po dohodě
s vychovatelkou. Ubytovaní mají k dispozici beletrii, knihy naučné, DVD i videa.
- V režimu dne mají žáci od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 21:00 hodin osobní volno, tedy
možnost k pobytu venku či na osobní nákupy. Žáci mohou požádat o prodlouženou
vycházku, a to pouze ze účelem návštěvy sportovní nebo kulturní akce.

- Kulturní vycházky, návštěva akcí pořádaných Vzdělávacím centrem Na Karmeli a akcí
pořádaných DDM v MB. Dále mohou ubytovaní žáci navštěvovat představení místního
kina a divadla.
- Individuální program při pobytu v DM mohou ubytovaní žáci realizovat formou sledování
TV či DVD, hry na PC, cvičením aerobiku a četbou.
- Odpočinku se mohou věnovat žáci relaxací na klubovnách a pokojích.
- Doba vymezená ke spánku je stanovena od 21:30 hodin do 06:30 hodin.
- Zajištění dohledu: vychovatel ve službě a bezpečnostní technik
3.4. Stravování (Vyhláška č.107/2005 Sb., v platném znění)
V DM je vlastní jídelna s vývařovnou. Školní jídelna zajištuje celodenní stravování žáků, kteří
jsou ubytováni na DM, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých, v platném znění.
Časový harmonogram týdenního výdeje stravy je následující:
snídaně: 05:00 – 05:15 hodin
06:00 – 06:15 hodin
06:45 – 07:15 hodin
oběd:
12:00 – 14:00 hodin
večeře:
17:30 – 18:15 hodin
3.5. Pitný režim
V prostorách DM jsou umístěny automaty s nápoji a lehkým občerstvením.
Ke každému jídlu jsou zajištěny teplé a studené nápoje. Ubytovaný žák má tak možnost
podle vlastní volby si vzít v jídelně nápoj.
Na DM si mohou žáci uvařit čaj v prostorách kuchyňského koutu na vychovatelnách,
v případě přinesení vlastních nealkoholických nápojů (hlavně mléka) je možnost jejich
uchování v lednicích na vychovatelnách.
3.6. Pohyb a otužování
V objektu DM se nachází školní tělocvična, která je žáky DM využívána každodenně
(kopaná, futsal, florbal, odbíjená) v době od 16:00 h do 21:00 h. S ohledem na počasí lze
použít ke sportování také školní hřiště, které se nachází v areálu školy.
Pohybové výchově se mohou ubytovaní žáci věnovat také v posilovně (umístěné v DM) nebo
ve „sportovně zaměřené klubovně“ (boxovací pytel, stolní tenis, šipky, apod.) - denně podle
zájmu žáků až do 21:00 hodin.
Otužování žáků probíhá na základě kontroly větrání a teplot v ubytovacích prostorách DM.
4. DALŠÍ POŽADAVKY
4.1. Výchova ke zdravému životnímu stylu: Při shromáždění vychovatelé VS připomínají
ubytovaným žákům hygienu, otužování, spánek, sportování. Jednou za měsíc
se pravidelně schází stravovací komise, kde se zástupci jednotlivých VS mohou
vyjadřovat ke stravě.
4.2. Vnitřní řád DM (§ 30 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění): Vnitřní řád je
zveřejněn na nástěnce ve 2. patře, možnost k nahlédnutí je také u každého vychovatele
VS.
4.3. Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky
č.64/2005 Sb., v platném znění): K
dispozici mají vychovatelé záznam o úrazu
na hlavní vychovatelně, kde se zapisují veškeré úrazy v době pobytu žáků na domově
mládeže, úrazy se zapisují do denního záznamu a telefonicky se oznamují rodičům.
4.4. Lékárnička první pomoci, seznam telef. čísel, postup při úrazech a onemocnění:
Lékárnička je umístěna ve 2. a 4. vychovatelně. Lékárnička je vybavena obvazovým
materiálem a léky pro běžné použití (Endiaron, Paralen), desinfekcí, očními kapkami,
pinzetou, teploměrem. K dispozici mají vychovatelé rovněž digitální detektor alkoholu.

Seznam telefonních čísel je v deníku VS, ve 2. vychovatelně je seznam všech
ubytovaných žáků a telefonní čísla zákonných zástupců ubytovaného žáka. Nemocní
žáci odjíždějí v den nemoci domů, vychovatel ve službě oznámí rodičům nemoc
a po dohodě ubytovaný žák odjíždí v co nejkratší době z domova mládeže; pokud je
zdravotní stav vážný, rodiče si pro ubytovaného žáka přijedou nebo zajistí odvoz
z domova mládeže. Pokud zdravotní stav ubytovaného žáka vyžaduje okamžité ošetření
v nemocnici, zajišťuje toto vychovatel ve službě a ihned tuto skutečnost oznamuje
zákonným zástupcům ubytovaného žáka.
4.5. Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření, požívání alkoholu:
Při shromáždění VS seznamují vychovatelé ubytované žáky se zákazem šíření
a používání návykových látek, kouření a požívání alkoholu v celé budově a jejím okolí.
5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU (Vyhláška č.410/2005 Sb., v platném znění)
5.1. Teplota vzduchu
- Pobytové místnosti: 22 ± 2°C
- Ostatní místnosti:
Sprchy a umývárny: 24°C,
WC: 18°C
- Zastavení provozu DM: Při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k pobytu
žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu
v těchto prostorách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu
a vzdělávání zastaven.
5.2. Větrání
Na pokojích se provádí pravidelné ranní a večerní větrání otevřením oken na dobu min. 15
minut. Větrání na sociálních zařízeních je nucené.
.
5.3. Osvětlení: denní – okny, umělé – zářivkovými svítidly a lokálními svítidly (1 lampička
na ubytovaného žáka).
6. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA (Vyhláška č.410/2005 Sb.,
v platném znění)

6.1. Výměna prádla
Lůžkoviny: Řízená výměna povlečení (lůžkovin) probíhá na chodbě, použité lůžkoviny
se ihned po výměně ukládají do jednorázových PVC pytlů, skladují se ve vyčleněném skladu
a nejpozději následující den jsou odvezeny k vyprání do prádelny.
Ručníky: analogicky jako v případě lůžkovin.
6.2. Manipulace s prádlem, skladování prádla
Použité ložní prádlo se třídí mimo ubytovací prostory a ukládá do jednorázových pytlů mimo
dosahu čistého prádla. Čisté prádlo je uloženo v samostatné místnosti na policích.
7. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
7.1. Zdroj a kapacita
Domov mládeže je napojen na veřejný vodovod, norma, min. 200 l vody na ubytovaného
a den, je dodržena. (Vyhláška č.252/2004 Sb., v platném znění)
8. POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM (Vyhl.č.410/2005 Sb., v platném
znění)

8.1. Způsob a četnost úklidu

Úklid prostor DM je zajištěn úklidovou firmou na základě smlouvy. Úklid je prováděn denně
v dopoledních hodinách v pondělí až pátek a mimořádný úklid na vyžádání. Firma provádí
úklid společných prostor, sociálek a WC.

Žáci uklízejí denně sami svůj ubytovací prostor. Před odchodem z pokoje vždy uloží
lůžkoviny do úložného prostoru. V odpoledních hodinách probíhá úklid osobních věcí,
jedenkrát v týdnu (nebo podle potřeby) se provádí generální úklid pokoje. Jednou za tři
měsíce pak dochází ke strojovému čištění matrací (vysavačem s klepačem). Odpadkové
koše se vyprazdňují a čistí denně. Pomůcky pro drobný úklid jsou žákům přístupné.
Pevné odpady jsou ukládány do plastových pytlů umístěných ve speciálních nádobách
na chodbách ubytovacích prostor, které jsou denně vynášeny do venkovních kontejnerů.
Odvoz komunálního odpadu je smluvně zajištěn.
9. JINÉ
9.1. Pokyny pro případy nouze
- Požární poplachové směrnice – jsou vyvěšeny na každém poschodí včetně evakuačního
plánu

RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

