Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
platný od 1. 9. 2016
§ 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Zařízení:

Domov mládeže

Adresa:

27201 Kladno, Cyrila boudy 2954

Provozovatel:

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,
Kladno, Cyrila Boudy 2954

IČO:

61894371

Statutární zástupce:

Ing. Eva Šimáčková

Vedoucí vychovatelka:

Irena Jakšová

Vedoucí stravování:

Hana Dvořáková

Kontakty:

Domov mládeže: 312 248 001
Škola: 312 247 170
E-mail: skola@sosik.cz

Typ zařízení:

Domov mládeže poskytující celotýdenní výchovu ve školním roce,
pondělí- pátek, ubytování a stravování pro žáky středních a vyšších
odborných škol

Kapacita ubytování: 192 lůžek
Počet pokojů:

77 pokojů

Popis zařízení:

- Domov mládeže, který je součástí SPŠS a OA Kladno, tvoří
samostatná čtyřpodlažní budova s vlastní kuchyní a jídelnou. Ubytování
žáků v pokojích 1. kategorie (tzn. nejvýše 3 lůžka na pokoji)
- V každém patře mají ubytovaní k dispozici 2 čajové kuchyňky.
- Domov mládeže disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou,
venkovním hřištěm a umožňuje celodenní přístup k internetu.
- Pedagogickou činnost zajišťují vychovatelky DM.
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- Provozní činnost zajišťují další zaměstnanci.
- Společné sociální zařízení se nachází v každém patře odděleně
pro dívky a chlapce, odvětrání je zajištěno okny.
Provoz zařízení:

celotýdenní – pondělí až pátek, poskytuje výchovu, ubytování a
stravování pro žáky středních škol, vyšších odborných škol a učilišť

Jiné aktivity :

- stravování a ubytování studentů vysokých škol
- pronájem tělocvičny

II. REŽIM DNE
budíček v 6.45 h, vstávání z lůžka
po opuštění lůžka větrání, osobní hygiena
snídaně - bod III.
po návratu ze snídaně úklid lůžka a osobních věcí v pokoji
odchod do školy dle rozvrhu
po vyučování neprodlený návrat do domova mládeže, oběd
osobní volno do 17.00 h, dle rozhodnutí vychovatelky
studijní zaměstnání 17-18 h, potom individuálně i po večeři, osobní volno dle
rozhodnutí vychovatelky
9. 18.00-19.00 h večeře
10. 21.45 hod – 22.00 h - příprava na večerku
11. 22.00 večerka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU
Domov mládeže má v budově vlastní kuchyni a jídelnu, kde se ubytovaní celodenně stravují.
Obědy zajišťuje i pro další žáky kladenských škol, pro zaměstnance i cizí strávníky. Strávník
má k dispozici jídelní lístek na celý týden. Stravu si objednává pomocí zakoupeného
elektronického čipu (120,-Kč) u terminálu nebo přes objednávkový internetový systém 48 h
předem. Stravu je možné přihlásit i odhlásit telefonicky u vedoucí stravování v případě
nepřítomnosti žáka v domově mládeže např. z důvodu nemoci do 7.00 h odhlašovaného dne.
Výdej jídel:
Snídaně včetně svačiny: 6.30-9.00 h, oběd: 11.15-15.00 h, večeře + druhá večeře 18.00-19.00
hod. Vstup do jídelny domova mládeže cizím strávníkům je umožněn hlavním vchodem
v době od 11.15 do 15.00 hodin.
Pitný režim:
Nápoj je součástí každého jídla.
V přízemí domova mládeže je nepřetržitě dostupný jeden automat s lahvovou minerální
vodou a lahvovými ochucenými nápoji a jeden automat na teplé nápoje.
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IV. ZÁSADY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU PŘENOSNÝCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ
Desinfekce – provádí se jednou týdně v rámci sanitárních dnů. Toalety pisoáry a umývadla se
desinfikují denně.
Dezinsekce – provádí odborná firma při výskytu hmyzu
Deratizace – dvakrát ročně odbornou firmou
V. ÚKLID
Úklid zabezpečuje smluvní úklidová firma denně setřením na vlhko všech podlah, okenních
parapetů, nábytku a klik. Dále je prováděno denní čištění koberců vysavačem a vynášení
odpadků z košů. Za použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem se myjí umyvadla,
pisoáry a záchody.
Jednou týdně se omývají omyvatelné části stěn na záchodech a umývárnách za použití
desinfekčních prostředků.
4x ročně je zajištěno mytí oken včetně rámů s mytí svítidel.
3x ročně je prováděn kompletní úklid všech prostor domova mládeže.
Vymalování místností je prováděno jednou za dva roky, v případě potřeby i častěji.
V každém patře se nachází jedna úklidová místnost.
VI. MANIPULACE S PRÁDLEM
Výměna prádla se provádí každých 14 dní nebo dle potřeby. Ručníky a utěrky z WC a
kuchyně se vyměňují průběžně. Veškeré prádlo pere smluvní prádelna.
Ubytovaní mají ručníky a utěrky vlastní.
Čisté prádlo je uloženo v samostatné větratelné místnosti v policích pokrytých omyvatelným
materiálem, které se při výměně prádla myjí a desinfikují.
Použité prádlo je v plechových kontejnerech určených k jeho ukládání v oddělené místnosti,
jedenkrát za 14 dní je odvezeno smluvní firmou k vyprání. Kontejnery jsou po odvezení
prádla vymyty a vydesinfikovány.
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VII. DALŠÍ NEZBYTNÉ ÚDAJE
Lékárnička je umístěna ve vrátnici budovy domova mládeže, pravidelně se kontroluje a
doplňuje.
Zdroj vody – Domov mládeže je napojen na vodovodní řád
Způsob výroby teplé vody – vlastní, ohřevem zásobníků plynovými kotli
Způsob větrání v celém objektu Domova mládeže přirozenou cestou okny
Odpady – tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odvážen dvakrát týdně
Odpadní vody – Domov mládeže je napojen na kanalizační řád

V Kladně dne 1. září 2016

Ing. Eva Šimáčková
ředitelka
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