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PROVOZNÍ PODMÍNKY DOMOVA MLÁDEŽE 

v období přípravy na maturitní/závěrečné zkoušky a absolutorium  

pro individuální konzultace žáků/studentů 

 

1. Žák/student nesmí při vstupu do domova mládeže vykazovat žádné 

příznaky virového infekčního onemocnění COVID-19, nemá nařízené 

karanténní opatření a nebyl v kontaktu s osobou vykazující příznaky 

COVID-19.  

Do prostoru domova mládeže vstupují žáci/studenti na základě 

vlastního dobrovolného rozhodnutí. 

2. PŘI CESTĚ NA DOMOV MLÁDEŽE A Z DOMOVA MLÁDEŽE 

dodržuje obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními 

(zejména nošení roušky, dodržení odstupů 2m). 

3. PŘED VSTUPEM DO DOMOVA MLÁDEŽE – neshromažďovat se 

před budovou DM, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrytí úst a 

nosu. 

4. VSTUP DO DM: 

 budova C – hlavní vchod, 

 umožněn pouze žákům/studentům (nikoliv doprovázejícím 

osobám),  

 všichni žáci/studenti nosí ve společných prostorách roušky;  

 pohybují se pouze ve vymezených prostorech (hala DM, šatny, 

pokoj, chodby, jídelna) 

 v šatnách se přezují se tak, aby se nesetkávali s dalšími 

žáky/studenty ubytovanými na DM, 

 použijí dezinfekci na ruce. 

5. KAŽDÝ ŽÁK/STUDENT BUDE MÍT S SEBOU: 

 na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, 
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 přezůvky, 

 při prvním vstupu do DM vyplní čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění vydaného MŠMT 

(k dispozici bude na webu školy a zároveň i ve vrátnici DM). 

6. NA POKOJÍCH 

 na každém pokoji je ubytování pouze jeden žák, návštěvy jsou 

zakázány 

 každý pokoj je vybaven dezinfekci – doporučujeme předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),  

 žáci/studenti používají roušku ve společných prostorách, na pokoji 

se nošení roušky nevyžaduje, 

 nezbytností je časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 

5 min), 

 pro ubytované je připraven časový rozpis pro používání společných 

sprch, aby nedocházelo ke shromažďování ubytovaných 

žáků/studentů 

 DM (vychovatelky a vrátnice) vede evidenci o ubytování 

žáků/studentů na DM. 

7. PŘI ODCHODU Z BUDOVY DM: 

 nezdržovat se ve společných prostorech, 

  přezutí v šatnách, případné výměny roušky s odložením do sáčku 

(který si žák/student přinesl), a vhození uzavřeného sáčku do 

určeného odpadkového koše u východu z DM, 

 provede dezinfekci rukou a neprodleně odchází z budovy, před DM 

se neshromažďují. 

8. V případě, že se u žáka/studenta příznaky nemoci COVID-19 objeví nebo 

se dostane v dalším období do kontaktu s rizikovou osobou – okamžitě 
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uvědomí DM (telefonicky či mailem) a nebude již vstupovat do prostor 

DM ani osobně kontaktovat zaměstnance školy či spolužáky. 

9. Žák/student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich 

opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka/studenta do DM, 

resp. k vyřazení žáka/studenta z ubytování. 


