
Pokyny pro domov mládeže v době od 10. 5. 2020

1. Žáci  4.  ročníků  budou  ubytováni  na  předem  určených  pokojích  po
jednom.

2. Ve společných prostorách ubytovaní budou bezpodmínečně nosit roušku
nebo jinou ochranu úst a nosu

3. Na pokoji ochranu úst a nosu žáci nosit nemusí.
4. Ubytovaní  se  budou zdržovat  především na svém pokoji,  návštěvy  na

ostatních pokojích jsou nevhodné.
5. Na  DM  musí  být  dodržována  zvýšená  hygienická  pravidla.  Všechny

pokoje a sociální zařízení jsou pro to dostatečně vybaveny.
6. Na pokojích je nutné udržovat pořádek pro častou dezinfekci uklízečkou.
7. Knihovna a klubovna budou od 10. 5. 2020 uzavřeny.
8. Používání sprch a kuchyňky bude probíhat podle daných pravidel.
9. Jednorázové použité roušky se budou vyhazovat do zvlášť označeného

odpadu.
10.Textilní  roušky  se  budou vyvářet,  sušit  a  žehlit  ve  „spodní  kuchyňce“

(vyhrazena jen pro tento účel).
11.Každý den ráno, před odchodem do dílen, se každý ubytovaný dostaví na

vychovatelnu  na  změření  teploty  bezdotykovým  teploměrem.  Pokud
teplota  přesáhne  37°C,  bude  ubytování  takovému  žákovi  okamžitě
ukončeno, konec práce bude nahlášen v dílnách a žák bude na „izolaci“
čekat na odvoz domů.

12.Pro  ubytované  je  zajištěno  stravování  –  obědy  na  ZŠ  Skálova  (mimo
pondělí 11. 5. a pátku 15. 5.), snídaně a večeře na OA, HŠ a SOŠ (každý si
musí objednat sám stravování)

13.Stravování  na  DM  bude  probíhat  využíváním  „horní“  kuchyňky  podle
daných pravidel,  jídlo budou ubytovaní konzumovat na pokojích. Bude
kladen větší dohled nad úklidem a mytím nádobí, pořádku na pokojích.

14.Žáci se nebudou srocovat ve větších skupinkách v budově ve společných
prostorech,  ani  před  budovou  „na  schodech“,  budou  dodržovat
rozestupy 2 m (u venkovních prostor může zasáhnout policie). Stejně tak
v jídelnách ostatních škol. 

15.Při  stravování  na ostatních školách žáci  nemusí  mít  na obličeji  roušku
pouze bezprostředně při jídle a pití.

16.Veškeré dezinfekční  prostředky poskytnuté školou,  nebudou odnášeny
mimo DM.

17.Po každém přezutí je nutné si umýt a dezinfikovat ruce.



18.Při  každém příchodu z ostatních částí budovy nebo z venku musí  dojít
k umytí a dezinfekci rukou.

19.Všechna ostatní  pravidla  provozního řádu DM tímto nařízením nejsou
dotčena, platí i nadále.

20.Všichni  žáci  budou  dbát  pokynů  vychovatelek  a  nočního  vychovatele,
dílenských učitelů, vrátných, školníka a samozřejmě vedení školy. Pokud
dojde  k porušení  pravidel  nebo  neuposlechnutí  pokynů  výše
jmenovaných  zaměstnanců,  nevhodnému  chování  k nim,  bude  na
základě  zplnomocnění  ředitelkou  školy  možné  okamžitě  ukončit
ubytování na DM. 

Ing. Jana Rulcová, ředitelka DM


