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Organizační opatření 
 
 
 

1. Směrnice je závazná pro žáky a studenty ubytované v domovech mládeže: 

 Domov mládeže Na Průhoně 4800, Chomutov, 

 Domov mládeže Palackého 5, Chomutov. 

2. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí domova mládeže. 

3. Revize č. 2 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 9. 2016. 
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I. 
Účel a cíl 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově mimo vyučování se řídí zejména ustanoveními vyhlášky 
č.64/2005Sb v platném znění. Tento dokument navazuje na „Řád domova mládeže“ a má zajistit 
dané úkoly v péči o bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů na domově mládeže (dále jen 
„DM“). 
  

II. 
POVINNOSTI ŽÁKŮ 

1. Dodržovat řády DM, předpisy a pokyny DM k bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochrany. 

2. Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, včetně sezení na okenním parapetě a ústředním topení.  

3. V DM Na Průhoně 4800 je žákům zakázáno vstupovat na balkony. 

4. Žákům je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů z oken. 

5. Žákům je zakázáno kouření, kouření elektronických cigaret, vodních dýmek, pití alkoholických 
nápojů a používání toxických a omamných prostředků, jakož i donášení do objektu DM. Tento 
zákaz se vztahuje i na žáky starší 18 let. 

6. Dále je žákům zakázáno donášení nebezpečných chemikálií, střeliva a jiných nebezpečných 
předmětů, které by mohly ohrozit zdraví a život lidí. Je zakázáno používání zábavné pyrotechniky. 

7. Žáci se po schodišti pohybují opatrně, chodí vpravo.  

8. Při použití výtahu dodržují maximální povolený počet osob k přepravě. Pokud žák zůstane 
zavřený ve výtahu v mezipatře, při poruše výtahu, vyčká na kompetentní osobu, která ho vyprostí.  

9. Žáci sami neseřizují ústřední topení, neprovádějí žádné opravy na elektrickém zařízení, včetně 
výměny žárovek.  

10. Žákům je zakázáno koupání v nehlídaných koupalištích. 

11. Žáci se k sobě chovají ohleduplně, vytvářejí kamarádské vztahy, vzájemně se fyzicky nenapadají. 
Každý je povinen ihned upozornit na negativní jevy mezi žáky. Slušné chování žáků je 
vyžadováno ke všem zaměstnancům DM a školy. 

12. Je zakázáno manipulovat s hasebními prostředky. Vznikne-li požár, žáci hlásí tuto skutečnost 
vychovateli a řídí se dále jeho pokyny. 

13. Při vyhlášení (cvičného) požárního poplachu, žáci organizovaně opouští budovu DM                                
a shromažďují se dle pokynů vychovatele na určeném místě.  Poslední opouští budovu 
vychovatel. 

14. Žákům je zakázaná jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm.  

15. Elektrický vařič v kuchyňce, žáci používají s vědomím vychovatele. 
 

III. 
UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 

1. Pokud žák odchází ze zdravotních důvodů k lékaři, oznamuje tuto skutečnost vychovateli.                     
Po návratu do DM, resp. do školy, sdělí výsledek lékařského vyšetření (nález) příslušnému 
zaměstnanci školy (vychovatel, hlídač-vrátný, třídní učitel, učitel odborného výcviku). V případech, 
kdy je lékařem předepsán klid na lůžku, odjíždí žák, po domluvě s vychovatelem a zákonnými 
zástupci, domů. 

2. V případě nevolnosti zůstává žák na pokoji jeden den s vědomím vychovatele, nepřítomnost žáka 
ve škole oznámí vychovatel třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku a zákonnému zástupci 
žáka. 
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IV. 
PRVNÍ POMOC A OŠETŘENÍ 

1. Vychovatelé v DM zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci                
a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. DM odpovídá za vhodné rozmístění 
lékárniček první pomoci.  

2. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí 
vychovatel jeho odvoz ZS do zdravotnického zařízení. O události neprodleně informuje zákonného 
zástupce žáka.  

V. 
POUČENÍ ŽÁKŮ 

1. Poučení žáků provádí vychovatel příslušné skupiny 2 x v příslušném školním roce, opakováním 
obecných zásad BOZ a PO v DM a vede o tom prokazatelnou evidenci, včetně podpisů žáků.  

2. Žáci, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit.  
 

VI. 
DOHLED NAD ŽÁKY 

1. Pověřený vychovatel provádí pravidelnou kontrolou pokojů a dohled nad ubytovanými žáky.  

2. Pověřený vychovatel zajišťuje dohled ve školní jídelně v době stravování ubytovaných žáků. 

3. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu osob, které jsou odpovědné za pořádek                     
a bezpečnost v tělocvičně. Vychovatel provádí poučení žáků před vstupem do tělocvičny                       
a zajišťuje pedagogický dohled po celou dobu sportovní činnosti.  

 
VII. 

ÚRAZY ŽÁKŮ 

1. Úrazem žáků je úraz, který se stal v době jejich přítomnosti v DM nebo s ním přímo souvisejících 
činnostech (úrazy žáků při sportovní činnosti v DM, na pokojích DM a v prostorách DM). 

2. Úrazem žáků není úraz, který se stal na cestě do DM a zpět nebo na vycházkách. 
 

VIII. 
EVIDENCE ÚRAZŮ ŽÁKŮ 

1. Vedoucí DM, jemuž byl úraz hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny 
příčiny úrazu. 

2. Vychovatel, u kterého se úraz stal, popíše události úrazu do „KNIHY ÚRAZŮ“ a vedoucí DM zajistí 
zaslání záznamu o úrazu provozně-technického úseku, který vyřídí všechny náležitosti spojené 
s hlášením. 

 
 

IX. 
KONTROLNÍ ČINNOST 

1. Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vychovatelé a 
vedoucí DM v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik. 

2. Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti ochrany 
zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky. 

 


