
I. Úvodní ustanovení 

 
Provozní řád domova mládeže je vydán podle ustanovení zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně 

veřejného zdraví v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném 

znění. 

 

 

II. Údaje o zařízení 
 

SSttřřeeddnníí  pprrůůmmyysslloovváá  šškkoollaa,,  TTaacchhoovv,,  SSvvěěttccee  11  

Světce 1, 347 01 Tachov 

IČO: 00520110 

Domov mládeže, Světce 26, 34701 Tachov 

IZO: 110 032 080 

 

Ředitelka: Mgr. Jana Hrčková 

Zástupce ředitelky: Mgr. Milan Klimeš 

 

Kapacita: 120 lůžek 

 

III. Podmínky činnosti 

 
1. Ubytování 

Ubytování je poskytováno v souladu s §10, odst. 1 vyhlášky. 

 

Ubytovací buňka má 2 pokoje – 1 třílůžkový a jeden dvoulůžkový. Součástí je hygienické zařízení – 

vana, umyvadlo a WC. 

Každé lůžko má samostatný prostor pro uložení lůžkovin, noční stolek a místní osvětlení. 

 

Pokoj pro vychovatele – samostatný pokoj s vlastním sociálním zařízením a zařízením pro osobní 

hygienu, do kterého nemají ubytovaní žáci přístup. 

 

Izolace – samostatný pokoj pro žáky, kteří onemocněli a nemohou odjet do domácího ošetření. 

Je také k dispozici pro případ onemocnění infekční nemocí nebo jejích příznaků. Pravidla využití viz 

Vnitřní řád DM 

 

2. Další prostory 

Kuchyňka pro přípravu čaje a občerstvení. 

V domově mládeže je ubytovaným žákům zajišťováno celodenní stravování.  

V DM je k dispozici kuchyňka, která je vybavena mikrovlnou troubou, varnou konvicí 

a nádobím. Žáci mají k dispozici lednici s mrazákem. Zde si mohou uložit potraviny ke konzumaci 

nebo k přípravě vlastní stravy. Mají možnost nákupu občerstvení a potravin v rámci vycházek do 

města. Na pokojích je zakázáno používat varné konvice a jiná elektrická zařízení. Je zakázáno 

uskladňovat zde potraviny, které podléhají zkáze. 

V prostorách domova mládeže není možnost doplňkového občerstvení. 

 

Oddělený sklad čistého a špinavého prádla.  

 

Prostor pro žehlení a sušení oděvů. 



Prostor pro uskladnění úklidových potřeb a prostředků. 

 

Prostor pro ukládání a čistění obuvi. 

 

Společenská místnost, studovna, posilovna. 

 

 

3. Způsob očisty ubytovacího zařízení. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných 

onemocnění. 

V domově mládeže jsou zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění. Vytápění je 

zajištěno kotli na ekologické palivo. Budova má svou kotelnu. 

Prostory určené pro žáky jsou přímo větratelné. 

Úklid se provádí denně – setření podlah navlhko, okenních parapetů, topných těles a klik. 

Denně je prováděno vynášení odpadků. 

Denně je prováděno za použití čisticích prostředků umývání umyvadel a WC. 

Jednou týdně – ve čtvrtek je prováděna dezinfekce koupelen a WC. 

Dvakrát ročně je prováděn celkový úklid všech prostor DM. 

Nejméně třikrát ročně je prováděno umytí oken včetně rámů a svítidel. 

Součástí hygienického zařízení je úklidová komora s výlevkou a přítokem teplé vody. Zde je možná 

očista obuvi. 

Malování je prováděno jedenkrát za dva roky, v případě potřeby častěji. 

 

 

4. Zacházení s prádlem 

Výměna lůžkovin se provádí jedenkrát za 14 dní. 

Ručníky žáci používají vlastní. 

Použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami, na vyhrazené 

místo. 

Čisté prádlo je uloženo odděleně ve skladu prádla na policích, které jsou pravidelně otírány 

dezinfekčním prostředkem. 

Praní prádla je zajišťováno službou, která je povinna zabránit znečištění čistého prádla při přepravě. 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 
 Je zrušen provozní řád DM z 1. 3. 2017. 

 

 

 

Účinnost od 1. 9. 2022 

 
 

 

 

Mgr. Jana Hrčková v.r. 
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