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STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ, FRÝDLANT, 

BĚLÍKOVA 1387 

příspěvková organizace 

________________________________________________________ 

Čj. 1/7/2021                                    Frýdlant 31. 8. 2021 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
STŘEDNÍ ŠKOLY HOSPODÁŘSKÉ A LESNICKÉ FRÝDLANT – 

ŘF007/2021 

 
Ubytovacího zařízení Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, dle Zákona  258/2000 o 

ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 108/2001 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školských 

zařízení a vyhlášky 108/2005 ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 343/2009 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání a pozdějších předpisů.   

   

                                                                                      Schválil: 

        Ing. Miroslav Kudrna 

        ředitel školy 

 

Revize č. :  7 

Změněné stránky:   revize celé směrnice 

Účinnost:  od 1. 9. 2021 

Vypracoval:  Bc. Hana Stejskalová, Michala Svobodová 

Vydal:   Ing. Miroslav Kudrna 

Kontrola:  Ing. Miroslav Kudrna 

Vyřizuje:  Bc. Hana Stejskalová, Michala Svobodová  

 

 

 

Na vědomí: 

 

Ing. Kudrna Miroslav, Ing. Kracíková Barbora, Ing. Jaroslav Palarec, Mgr. Ivana Košková, 

Svobodová Michala, Bc. Stejskalová Hana, Mgr. Michaela Bartošová, Ing. Jaromír Farský 

 

Kobera Vladislav, Harcuba Lubomír, Zoreník Pavel, Prokšík Petr, Bc. Zavřelová Petra, Mgr. Václav 

Pleskot 
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I. Údaje o SŠHL Frýdlant: 
 

 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková  

organizace 

 zastoupená:  Ing. Miroslavem Kudrnou, ředitelem školy  

 IZO:  107 850 532 

 IČO:  00082554 

 DIČ:  CZ00082554 

 Telefon: 482 428 861 

 Právní forma: příspěvková organizace 

            Vedoucí vychovatelka DM Frýdlant:   Bc. Hana Stejskalová 

 

       1. Domov mládeže – místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

1. Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant 

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – účinnost od 1. 9. 2008 

 Rozhodnutí OŠMTS-003/09-RZS ze dne 19. 1. 2009. 

    Kapacita:   100 lůžek celkem    IZO: 110 015 690  

 

2. Školní jídelna – místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

1. Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant 

 Kapacita: celkem škola 900      IZO: 110 015 681 

 Výpis č. j. OŠMTS-131/07-RZS, účinnost od 1. 1. 2008. 

Škola poskytuje ubytování žákům školy a o prázdninách ubytování pro rekreaci zaměstnanců 

jiných učilišť i cizích osob. 

Kolaudace DM Frýdlant:        
Objekt S 06 – internát mládeže, Bělíkova ul., Frýdlant 

Kolaudační rozhodnutí č. j. 2822/332/93-4013 ze dne 27. 8. 1993, nabytí právní moci 

18. 9. 1993. 

Škola poskytuje ubytování žákům školy (popřípadě žákům jiných škol – např. Gymnázium  Frýdlant) 

i cizím osobám a o prázdninách ubytování pro rekreaci zaměstnanců jiných škol. 

 

1/ Kapacita domova mládeže, počty a rozmístění pokojů: 

 

Lůžková kapacita: 100 

 

Počet pokojů k ubytování celkem: 32 

 

Z toho třílůžkových: 28 

 

Z toho čtyřlůžkových: 4 

 

 

Provoz domova mládeže: od pondělí do neděle (mimo letních prázdnin) 

Příjezd na domov mládeže je v neděli od 18 do 21 hodin. 

Odjezd je v pátek po vyučování, věci si žáci odnáší s sebou, na domov mládeže se již nevrací. 
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Podmínky pro ubytování: 

Domov mládeže má 2 poschodí. 

V přízemí se nachází 6 pokojů sloužících k ubytování, součástí pokoje je předsíňka, WC, sprcha. 

V prvním patře je 7 tzv. ubytovacích buňek, ve kterých se nachází 13 pokojů, 2 pokoje jsou 

čtyřlůžkové, ostatní třílůžkové. Součástí každé buňky je společné sociální zařízení (WC, sprcha) a 

předsíňka. 

Ve druhém patře je 7 tzv. ubytovacích buňek, ve kterých se nachází 13 pokojů, 2 pokoje jsou 

čtyřlůžkové, ostatní třílůžkové. Součástí každé buňky je společné sociální zařízení (WC, sprcha) a 

předsíňka. 

Každé patro má klubovnu vybavenou nábytkem, TV. 

 

 II. Režim stravování včetně pitného režimu: 

Stravování: 

Školní kuchyně s jídelnou je v areálu školy. 

Stravování žáků a zaměstnanců se řídí Provozním řádem školní jídelny. Dále viz. provozní řád školní 

jídelny. Škola má vlastní kantýnu. 

 

Pitný režim: 
Škola zajišťuje pitný režim ve školní jídelně při snídani, obědu, svačině a večeři. 

Druhy nápojů – čaj, mléko, kakao, džus, šťáva. 

Ve školní budově je pitný automat na teplé nápoje (káva, kapuccino apod.) v kelímkách. 

Ve školní kantýně lze zakoupit další druhy studených nápojů v PET lahvích. 

Kuchyňky na DM 

Na každém patře je kuchyňka vybavená linkou, mikrovlnou troubou, lednicí, varnou konvicí a 

elektrickým vařičem, sporákem nebo varnou deskou. Nádobí ubytovaní žáci používají svoje. 

 

8/ Kouření 

Na domovech mládeže ani v celém areálu školy není žákům, zaměstnancům a cizím osobám dovoleno 

kouřit. 

 

III. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění 

 

Úklid a desinfekce 

Desinfekce hygienického zařízení /WC, koupelny, sprchy/ je prováděna denně, a v případě potřeby 

častěji. Používají se tyto desinfekční prostředky s virucidním účinkem: Savo original, Savo 

bezchlórová desinfekce, Krystal univerzální desinfekce, je s nimi nakládáno podle návodu výrobce. 

Skladují se v zakoupených originálních obalech.  

V zařízení jsou k dispozici prostředky s různými aktivními látkami, které jsou minimálně po 1 měsíci 

střídány z důvodu zabránění vzniku rezistence (odolnosti) mikrobů vůči používanému prostředí. 

 

Úklid společných prostor v zařízení je prováděn denně, v případě potřeby okamžitě, za pomoci 

běžných detergentů a čistících prostředků. 
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Úklid na DM se provádí: 

1. denně setřením na vlhko podlah chodeb, předsíní, schodiště, hygienického zařízení, okenních 

parapetů, nábytku, odpadky se vynáší denně, denně se luxují koberce na klubovnách 

2. denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem se umyjí hygienická zařízení 

3. jednou týdně se omyjí omyvatelné části stěn kolem umývadel, na záchodech a ve sprchách, 

podlahy na pokojích 

4. nejméně dvakrát ročně se umyjí okna včetně rámů a kryty svítidel 

5. dvakrát ročně (jarní a hlavní prázdniny) se provádí úklid všech prostor domova, včetně 

vyluxování válend tzv. mokrou cestou 

6. malování na DM se provádí nejméně jedenkrát za 3 roky, v případě potřeby častěji 

7. pomůcky pro úklid se ukládají v úklidových komorách. 

 

Odpovědná osoba: Petra Hamáčková, Lucie Mikanová Bc. Hana Stejskalová 

 

Desinfekce při výskytu hmyzu 

V případě výskytu hmyzu provádí desinfekci odborná firma LIDEZIN CZ s.r.o.  Dolní Řasnice 216, 

464 01 Frýdlant v Čechách, IČO 22772685. 

 

2. Deratizace 

Deratizace provádí 1x za rok odborná firma LIDEZIN CZ s.r.o.  Dolní Řasnice 216, 464 01 Frýdlant 

v Čechách, IČO 22772685. Dle pokynů HCCP, v případě výskytu hlodavců se deratizace zajišťuje 

ihned. 

Odpovědná osoba: Michala Svobodová 

 
IV. Manipulace s prádlem 

 

Výměna lůžkovin na domově mládeže se provádí 1x za 14 dní pro žáky školy. Výměna lůžkovin pro 

ubytování příležitostných hostů se provádí ihned po ukončení ubytování. Ručníky jsou vyměňovány 

dle potřeb a míry zašpinění i ihned. 

 

1. Čisté prádlo je uschováváno ve skladu prádla na 1. patře DM. 

Vyprání prádla zajišťuje prádelna HAJ 4 s.r.o., zakázková prádelna se sídlem Vojtěšská 517/4 Liberec 

V – Kristiánov, 460 05 Liberec. 

2. Špinavé prádlo se skladuje ve skladu špinavého prádla v přízemí DM. Špinavé prádlo je skladováno 

a odváženo v látkových obalech. 

3. Pracovní plášť odpovědných zaměstnanců je oddělen od civilního, udržován v čistotě. Výměna je 

prováděna dle Směrnice o poskytování pracovních ochranných pomůcek.  

Odpovědná osoba:  Bc. Hana Stejskalová  

 

V. Lékárnička první pomoci: 

 

- je umístěna ve vychovatelnách na 1. a 2. patře. 

Vychovatelé evidují u svých výchovných skupin žáky s alergiemi a jinými diagnostikovanými 

nemocemi s pravidelným užíváním léků podle informací získaných z přihlášek na domov mládeže a 

individuálních požadavků zákonných zástupců. 

Kontrola těchto žáků je intenzivnější. 
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VI. Evidence a registrace úrazů: 

 

- je prováděna do knihy úrazů, která je uložena na sekretariátu školy. 

 
VII. Způsob zásobování vody: 

 

Zásobování pitnou vodou je zajišťováno z vodovodního řádu firmou Frýdlantská vodárenská 

společnost, a.s., Strmá 1437, 464 01 Frýdlant, IČO 25496565. 

Výroba teplé vody je zajišťována z centrální kotelny – plynový kotel. 

 

VIII. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu: 

 

Teplota vzduchu: 

- pobytové místnosti (klubovny, pokoje a další místnosti určené k činnosti a odpočinku) : 22° 

C+- 2 st. C, rozdíl teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3° C. Musí 

být zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti. Tato hodnota 

může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. 

- jídelna, haly, klubovny, pokoje pro krátkou činnost: nesmí klesnout pod 18°C. 

- kontrola teploty vzduchu na pokojích se provádí teploměry ve výšce 1,32 až 1,5 m nad 

podlahou na vnitřní straně pokoje, teploměr musí měřit teplotu s přesností plus minus  0,45°C. 

- zastavení provozu zařízení: při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k pobytu žáků 

ve 3 po sobě jdoucích dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorách 

v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven. 

 

Větrání: 

- prostory určené k ubytování žáků i k zájmovým aktivitám jsou přirozeně větratelné. 

 

Režim větrání v pokojích je stanoven ráno před odchodem na vyučování, v průběhu pobytu 

v pokojích a večer před večerkou. 

 

V době nepříznivých meteorologických podmínek je větrání zakázáno. 

 

Osvětlení: 

- Denní osvětlení je zajištěno vyhovujícím způsobem okny v prostorách určených k pobytu a 

konání zájmové činnosti žáků. 

 

Ochrana před oslněním: 

- k regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla slouží na pokojích žaluzie. 

 

Doplňující umělé osvětlení zajišťuje vyhovující rozložení jasu všech ploch. 

 

- k regulaci denního osvětlení, zejména přímého světla, slouží na klubovnách i vychovatelnách 

žaluzie. 
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IX. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 

 

Pevné odpadky jsou ukládány do pytlů v přízemí DM a denně odnášeny uklízečkou do kontejnerů. 

Odvoz zajišťuje 1x týdně Firma FCC Environment spol. s.r.o., provozovna Frýdlant, Raisova ulice, 

464 01 Frýdlant. Je zde prováděno třídění odpadů – plast, sklo, papír, ostatní. 

Na DM v přízemí je umístěna nádoba na PET lahve, které jsou tříděny a odnášeny do kontejneru na 

plastové lahve. 

 

X. Vedlejší poskytované služby: 

- pronájem pokojů veřejnosti 

 

Účinnost 

Účinnost tohoto řádu je od : 1.9.2021 
 

Tímto ruším Organizační směrnici Čj. 1/10/2019 ze dne 31. 1. 2019 – Provozní řád ubytovacího 

zařízení SŠHL Frýdlant. 

 

 

 

 

                   Ing. Miroslav Kudrna 

        ředitel školy 


