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Úvod 
 
Domov mládeže /dále jen DM/ je školské výchovné a ubytovací zařízení, které 
zabezpečuje žákům SOŠ a SOU řemesel a studentům dalších kutnohorských škol 
kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování. 
 

I. Údaje o zařízení 
 

Typ zařízení  - Domov mládeže 

Odpovědná osoba - Ing. Josef Vavřinec, ředitel školy  

Zástupce   -  Mgr. Radim Chmelař, ZŘ pro VMV 
 Provozovatel  - SOŠ a SOU řemesel  Kutná Hora           
 Zřizovatel  - Krajský úřad  
 IČO   - 00509965 
 Adresa zařízení - Domov mládeže při SOŠ a SOU řemesel, 
      Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora 

 
 Kapacita zařízení - DM Čáslavská - max. 96 na 24 pokojích 
 (stav k 1. 9. 2020)  DM Husova - max. 39 na 14 pokojích  
    
      
 Provoz zařízení - v průběhu školního roku kromě prázdnin, víkendů a  

svátků 
 Jiné využití  -  příležitostné smluvní ubytování v průběhu prázdnin,  

víkendů a svátků      
 

II. Podmínky pro ubytované 
 

1. Vybavení pokojů Čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením  
                                          (koupelna s umyvadlem, sprchovým koutem a WC). 

    Součástí lůžka na pokoji je prostor pro uložení 
lůžkovin a noční stolek s místním osvětlením lůžka. 
Na pokoji je konferenční stolek s křesly, dva psací 
stoly s židlemi a poličky na odkládání věcí. Každý 
ubytovaný má k dispozici uzamykatelnou vestavnou 
skříňku na osobní věci.  
 

2. Studovny a klubovny Součástí domova mládeže jsou studovny vybavené   
                                     stoly a čalouněnými židlemi (III. patro),  

klubovna s nástěnnou televizí vybavená  
konferenčními stolky a křesly (II.patro) a počítačová  
učebna vybavená stolními počítači (přízemí DM). 
Jako studovny lze využít i tři další třídy se školními 
lavicemi a židlemi v přízemí domova mládeže.  

 
3. Místnosti pro zájmovou činnost 

V domově mládeže je dílna pro rukodělné zájmové 
 činnosti vybavená pracovními stoly, šicími stroji,  

koutem pro sušení a žehlení prádla a kuchyňským  
koutem vybaveným elektrospotřebiči pro přípravu  



 

 

 

náročnějších pokrmů. Součástí DM je dívčí     
posilovna (II. patro) a vzduchovková střelnice. 

 
4. Hygienické zařízení Pokoje jsou vybaveny koupelnou s hygienickým  

                                     Zařízením sestávajícím ze sprchového koutu,  
                                                     umyvadla a WC. Součástí každé koupelny je  
                                                     rovněž koupelnová skříňka na hygienické  
                        potřeby a odpadkový koš na použité hygienické                      
                                                     potřeby. V koupelně je prádelní šňůra na sušení  
                                                     prádla a topné těleso ústředního topení na zvýšení  
                                                     tepelné pohody při hygieně. 

 
5. Čajová kuchyňka Domov mládeže je vybaven čajovou kuchyňkou  

                                     s lednicí, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí      
                                     a elektrickým vařičem pro přípravu nenáročných  

                                                     jídel. Nádobí používají žáci vlastní. 
 

6. Izolace   Místnost pro oddělené umístění ubytovaného žáka  
                                     v případě náhlého onemocnění je ve II. patře DM.  

 
 

III. Denní  program 

 

1. Způsob převzetí žáka - příchod ze školy nebo praktického výcviku žák  

                                                     ohlásí na vychovatelně, kde je seznámen s               

                                                     nabídkou zájmových činností pro daný den.  

 

2. Volnočasové aktivity - organizovaná zájmová činnost s vychovateli 

     individuální zájmová činnost 

     relaxační činnost 

     návštěva kulturních akcí 
pobyt venku v rámci organizované zájmové  
činnosti  
pobyt venku v rámci osobního volna – vycházky  

          denně od 13:00 hod. do 17:30 hod. a od 18:00 
          hod. do 19:00 (I. ročník) a 20:15 hod. (vyšší  
          ročníky) osobní nákupy v rámci osobního volna. 

 

3. Organizovaný program  Dle osobních plánů práce vychovatelů, zařazený 
     do programu dne v odpolední a podvečerní době. 

                   

  Činnosti -    výchovné (besedy, přednášky, kvízy, testy…) 

- kulturní (návštěva výstav, muzeí, kina, divadla) 
- estetické /výtvarné, rukodělné, modelářské) 

- sportovní /turnaje, soutěže, střelba, cvičení)  

- společensky prospěšné (opravy, úprava areálu)   
doba vzájemné tolerance (zařazená do programu 
dne v délce minimálně 1 hod., dle potřeby i déle) 
další činnosti obsažené v příloze Vnitřního řádu   
DM – „Denní program“ (budíček, úklid pokojů) 



 

 

 

4. Individuální program Široká nabídka neorganizovaných volnočasových 
aktivit od příchodu ze školy /praxe až po večerku 
v době od 13:00 do 17:30 hod. a od 18:00 do 20:15 
hod. 
Možnosti v DM (studovny, klubovny s TV, DVD, 
videem a satelitem, knihovna, kuchyňka, 
modelářská klubovna, posilovna, stolní tenis, stolní 
fotbal). Možnosti v areálu školy (pohybové aktivity 
– uvedeno níže). 
Možnosti v rámci Kutné Hory (kino, divadlo, kulturní 
památky, pohybové aktivity - uvedeno níže). 
 

 5. Odpočinek   Individuální dle potřeb jednotlivce po příchodu ze       
                                                     školy a praktického vyučování po celý zbytek dne. 
     Možnosti v areálu    

-  pasivní odpočinek na pokojích, klubovnách,        
studovnách a chodbách DM (lavičky a křesla), 
-  aktivní odpočinek (pohyb. aktivity viz. uvedeno 
níže). 
-  doba vymezená ke spánku od 22:00 hod. do 
6:45 hod. 

 
IV. Podmínky pro pohybové aktivity 

 
1.  Možnosti v rámci školy  - krytá sportovní hala s posilovnou  pro všechny 

druhy míčových her, atletiky, gymnastiky a dalších 
sportovních aktivit, 
- sportoviště v DM – posilovny, vzduchovková 
střelnice, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, 
elektronický terč na šipky, 
- sportoviště v areálu - hřiště na malou kopanou, 
basket, nohejbal, volejbal, tenisový kurt  
relaxační odpočinková plocha s minigolfem, 
venkovní kuželkářskou dráhou a venkovní šachy 
atd.  

       
        2.  Možnosti v okolí     krytý plavecký bazén, 
     letní koupaliště s vodními atrakcemi  
     umělá ledová plocha  
     hřiště na malou kopanou  
     letní bobová dráha  
                                            
        3.  Další možnosti  vyjížďky na horských kolech (k dispozici 8 kol), 
     lyžařské výlety (vybavení sjezdové i běžecké), 
     vodácké výlety na blízké i vzdálenější vodní toky i  

plochy (dostatek lodí plastových, gumových i 
laminátových, včetně záchranných vest, helem i 
pádel) 

     pěší výlety po blízkém okolí, 
     kondiční běhy v blízkém lesoparku 
 



 

 

 

4.  Otužování pravidelné větrání pokojů, ranní sprchování, 
návštěvy bazénu, přírodních koupališť… 

 
5. Zařazení tělovýchovných aktivit v týdenním plánu práce:   

PO -     15:30 – 16:30  jóga, nohejbal… 
ÚT -     15:30 – 16:30 střelba, basketbal… 
ST -     15:30 – 16:30 florbal, volejbal… 
ČT -     15:30 – 17:00 tenis, soft tenis 

     Denně 13:00 – 20:30         posilování 
 

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
 

1.  Teplota vzduchu Pobytové místnosti (klubovna, studovna, pokoje a 
další místnosti určené k činnosti a odpočinku) jsou 
vytápěny na 22°+-2°C. Tato hodnota může být 
překročena za mimořádných klimatických 
podmínek. Regulace proti pronikání slunečního 
záření je zajištěna závěsy na pokojích, klubovně i 
studovně.  
 

2. Osvětlení Pokoje pro ubytování jsou vybaveny třemi velkými 
okny, která poskytují dostatek denního osvětlení 
v prostorách určených k trvalé činnosti (4 a více 
hodin denně). Na pokojích jsou, dle velikosti pokoje, 
tři až čtyři stropní svítidla z čirého skla, osazená 
energeticky úspornými žárovkami. Tato svítidla 

  zajišťují dostatek umělého světla. Žáci mají na 
nočních stolcích ještě doplňkové osvětlení led 
lampičkou. Všechny pokoje jsou opatřeny závěsy 
pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého 
slunečního záření.   

 
3. Větrání Prostory pro pobyt žáků v domově mládeže jsou 

přirozeně větratelné okny  
       

VI. Stravovací a pitný režim 
 
1.  Stravování Ve vlastní jídelně, která je součástí areálu školy a je 

s DM propojena chodbou 
     Rozsah poskytovaných služeb: 
     Snídaně 6:00 -    7:15    hod. 
     Svačina 9:30 -    9:50    hod. 
     Oběd          11:00 -   13:30   hod.(pátek do 12:30 h.) 
     Večeře        17:30 -  18:00   hod. 

V době výdeje svačin a večeří mají žáci možnost 
nákupu ve školním bufetu s širokou nabídkou 
doplňkového sortimentu (balené vody, cukrovinky, 
oplatky). V době velké přestávky je prodej rozšířen 
o výrobky studené kuchyně  - obložené chleby, 
bagety atd.       

                                                               



 

 

 

  2.  Pitný režim - zajištěn v rámci výdeje celodenní stravy 
samoobslužným systémem z várnic do 
připravených skleniček. Dále je možnost nákupu 
balených stolních vod a ochucených 
nealkoholických nápojů ve školním bufetu denně od 
9:00 do 10:00 hod. a od 17:30 do 18:30 hod. 
Celodenní možnost nákupu teplých nápojů 
z nápojového automatu ve spojovací chodbě DM. 

             

VII. Zásobování pitnou vodou 
 
   Zdroj   - veřejný vodovod  
  Kapacitní hledisko - nejméně 200 l vody na 1 ubytovaného za den 
  Teplá voda  - teplá užitková voda se připravuje ve vlastní          

plynové kotelně, která je součástí areálu školy.  
Pro kotelnu platí zvláštní provozní řád a příprava    

  teplé užitkové vody se provádí dle platných norem  
  a předpisů. 

 

VIII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
 

Způsob a četnost úklidu   Denní úklid – setření na vlhko –  všech podlah,      
                                             nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů,   

                                                        klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků         
                                                         

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním   
účinkem umytí umývadel, sprchových vaniček, 
záchodových mís a sedátek na záchodech. 

     Týdenní, celkový - jednou týdně omytí omyvatelných 
     částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a 
     záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně 
     rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech 
     prostor domova mládeže, jedenkrát za tři roky  
     malování pokojů, v případě potřeby i častěji. 

        Způsob a četnost desinsekce a deratizace 

- profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití 
přípravků k tomu vhodných po konzultaci 
s odbornými pracovníky DDD 

    Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 
Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených 
nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do 
jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů 
musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně 
odpovídajícím způsobem. 
V souladu s aktuální epidemiologickou situací 
dodržovat preventivní opatření dle rozhodnutí 
místně příslušné krajské hygienické stanice na 
základě specifických podmínek v domově mládeže. 

 
 



 

 

 

IX. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
 
 Výměna prádla           Provádí se jedenkrát za dva týdny. 

     Výměnu prádla provádí pověřená uklízečka 
  ve spolupráci s vychovateli DM, kteří ve sjednanou 
  dobu dají pokyn ubytovaným žákům k výměně    

ložního prádla. Použité ložní prádlo se ihned odváží 
do smluvní prádelny, příp. skladu špinavého prádla 
(místnost vedle šaten).  

 
Způsob praní prádla         Smlouva s prádelnou, která sama provádí svoz a      
                                          rozvoz prádla ze a do skladů lůžkovin školy. 
    Manipulaci (třídění a vyřazování) s prádlem provádí 
               určená uklízečka. 
 

X. Jiné    Pokyny pro případy nouze 
Provozní řád nenahrazuje havarijní, požární a 

    (havárie, požár a jiné) evakuační řády, podle  
    kterých se řeší mimořádné situace. 
 
 

 


