
 

PROVOZNÍ  ŘÁD 
domova mládeže SOUE, Vejprnická 56, Plzeň 

 
zajišťující hygienické podmínky provozu podle §21a zákona 258/2000 Sb, 

novelizace zákona 274/2003 Sb a vyhlášky 108/2001 Ministerstva zdravotnictví 
 

 

I.  ÚDAJE O UBYTOVACÍM  ZAŘÍZENÍ 
 

 

1) Název organizace: 
Střední odborné učiliště elektrotechnické  

IČO: 69456330 

 

2) Adresa :Vejprnická  56, Plzeň 318 02 

 

3) Telefon: 377 308 100            fax: 373 387 464 

 

4) Ředitel:  ing. ČERNÝ  Jaroslav 

 

5) Odpovědný vedoucí: ZEDNÍK Miroslav 

 

6)  Kvalifikace: ÚSV s maturitou + DPS      Doba praxe: 32 let 

 

7) Kategorie ubytovacího zařízení: domov mládeže 

 

8)  Poskytované služby: ubytování žáků SŠ a SOU v období školního roku        

                                                 s přerušením ubytovacích služeb o víkendech a po dobu                 

                                                 vedlejších prázdnin 

 

9)  Počet  pokojů: 176                               počet stálých lůžek: 328 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis školského zařízení: 

 

Domov mládeže je nedílnou součástí Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, 

zřizovaného Plzeňským krajem, který poskytuje žákům středních škol a učilišť v Plzni ubytování 

ve školním roce.  

Výchovně vzdělávací činnost je provozována v budovách pavilonů č. 7 a 8, které jsou umístěny 

v areálu SOUE, Vejprnická 56, Plzeň 

Odvětrávání veškerých prostor je přirozené, osvětlení je v průběhu dne přirozeným způsobem 

okny, jinak jsou používána zářivková nebo žárovková svítidla. 

 

Počet  zaměstnanců : 

16 pedagogických pracovníků, 2 asistenti pedagoga 

 

 

 

Využití pro jiné  aktivity : 

 

 

Provozování doplňkové ubytovací činnosti v jednom z objektů DM  ( 8.pavilon ) 

Kapacita 32 pokojů  s  64 lůžky – viz Provozní řád ubytovacího zařízení. 

 

 

II. Manipulace s prádlem 

 
A) Sklad čistého prádla 

 

Čisté prádlo je uskladněno v samostatných místnostech v uzavřených regálech s omyvatelným 

povrchem. Odvětrávání místností je přirozené, osvětlení přirozené, popřípadě zářivkovými tělesy. 

Sklad je umístěn v suterénních místnostech  8.pavilonu. 

 

B) Sklad použitého prádla  

 

Je umístěn v suterénu  8.pavilonu. Je to samostatná místnost, kde jsou podlahy a stěny 

opatřeny omyvatelným povrchem. Odvětrávání místnosti je přirozené, osvětlení přirozené 

popřípadě zářivkovými tělesy. Použité prádlo je pravidelně na základě smluvních podmínek 

odváženo a čištěno odbornou firmou. 

 

 

C) Výměna prádla 

 

       Výměna lůžkovin na pokojích žáků je prováděna 1x za 14 dní a je kontrolována   

       skupinovými vychovateli. V případě nutnosti je prádlo měněno kdykoliv. 

       V ubytovacích prostorách DM žáci používají vlastní ručníky, které odváží k vyprání  

       domů při pátečních odjezdech.    

       V případě nechtěné kontaminace jednotlivého kusu prádla je toto vyčleněno zvlášť, aby              

       se zamezilo znečištění dalšího prádla. Při práci s kontaminovaným prádlem používají  

       určené osoby ochranné pomůcky. Pracovní oděvy si zaměstnanci ukládají do  

       uzavíratelných skříní.       

      

        Hygienické zázemí pro zaměstnance je k dispozici vyčleněním WC s možností  

        uzamčení, součástí je vybavení umyvadlem a sprchovým koutem s teplou a studenou  

        vodou. Všechny místnosti a prostory mají přirozené větrání okenními vstupy. 



III. Režim úklidu 
 

      Úklid všech společných prostor je prováděn denně, dle potřeby opakovaně. Veškeré  

      společné prostory jsou na vlhko stírány, stejně tak chodby, schodiště, hygienická zařízení. 

      Podlahy a stěny s omyvatelným povrchem jsou stírány vlhkým stěrem s desinfekční  

      přísadou. 

      Prostory DM jsou  pravidelně malovány dle Vyhlášky 108 Ministerstva zdravotnictví ze  

      dne 9 .března 2001. 

      Okna, dveře a svítidla jsou umývána 1x za tři měsíce, případně dle potřeby kdykoliv. 

      Odpadové nádoby jsou vyprazdňovány denně s následným vymytím desinfekčním  

      roztokem.  

      Dle potřeby je doplňován toaletní papír, mýdlo mají žáci DM své. 

      Úklid pokojů si provádí žáci sami pod dohledem skupinového vychovatele a za používání     

      ochranných pomůcek. 

      Při kontaminaci ploch biologickým materiálem  ( krev, moč apod.) je prováděna  

      desinfekce určeným prostředkem. 

         

       Lékárnička:  
 

      Na každém pavilonu jsou určena místa, kde je umístěna lékárnička, která je pravidelně v průběhu  

      roku doplňována dle potřeby. Jedenkrát za rok probíhá kontrola obsahu a platnosti určeným  

      zaměstnancem DM. 

 

       Způsob zásobení pitnou  vodou : 

           

       Pitná voda, včetně teplé užitkové vody je dodávána centrálně z vodovodního řádu  

       Vodáren města Plzně. 

 

       Odvoz TKO: 

   

       K odvozu komunálního odpadu je sepsána smlouva s firmou Západočeské komunální  

       služby s.r.o.. Odpad je ukládán na patrech do odpadových nádob a následně vysypáván  

       do kontejnerů k tomu určených a dle smluvních podmínek je pak 1x týdně vyvážen. 

 

       Způsob likvidace odpadních splaškových vod: 

  

       Domov mládeže je napojen na veřejnou kanalizaci. 

 

IV.  Režim dne pro žáky DM 
 

Volno-časové aktivity v režimu dne: 

 

V rámci výchovně vzdělávacího programu probíhají v jednotlivých výchovných  skupinách : 

- zájmové aktivity plánované skupinovým vychovatelem. 

- zájmové aktivity plánované vedením DM 

- aktivity plánované žákovskou samosprávou 

V rámci DM se jedná hlavně o přednášky, besedy, společenské akce, sportovní turnaje a podobnou 

zájmovou činnost. 

Tyto aktivity probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách po příchodu žáků na DM. Jsou 

zaneseny do týdenních i měsíčních plánů pedagogických pracovníků. 

V rámci Vnitřního řádu a Režimu dne na DM jsou pro žáky zařazovány vycházky s věkovým 

rozlišením návratu na DM ve vymezených časových termínech. 



Organizovaný program: 
 

Žáci ubytovaní na DM mají právo účasti na všech nabízených akcích s bezúplatným využíváním 

prostorů určených pro zájmovou činnost  ( společenské  místnosti, tělocvičny apod.). 

Vzhledem k poskytování školských služeb všem věkovým kategoriím žáků středních škol a učilišť 

v Plzni, kteří se vrací na DM v rozdílných časech je plně v kompetencích pedagogických pracovníků 

termínové a časové naplánování akcí. 

 

Individuální program při pobytu v zařízení: 

 

Každý žák má možnost využívat také nabídky celé řady zájmových aktivit v městě Plzni. 

Stelně tak je na jeho rozhodnutí jakou nabízenou možnost strávení volného času zvolí. 

V Režimu dne je také pamatováno na časové období studijního klidu, kdy mají žáci vytvořen časový 

prostor pro přípravu na vyučování na pokojích nebo studovnách ( viz VŘ a RD DM ) 

 

Odpočinek  : 

 

Možnost individuální volby odpočinku je na domově mládeže zajištěna Vnitřním řádem a Režimem 

dne platnými pro příslušný školní rok. Žáci jsou s jejich zněním seznamováni na začátku školního 

roku  a  průběžně se k nim vracejí na pravidelných nástupech výchovných skupin. VŘ a RD je 

k dispozici u výchovných pracovníků a je i vyvěšen na nástěnkách výchovných skupin. 

Doba nočního klidu je dána VŘ a RD na časové období od 22,00 hodin do 06,00 hodin 

 

Pitný režim žáků : 

 Pitná voda je dodávána centrálně z vodovodního řádu Vodáren města Plzně. Každá buňka má    

 svůj zdroj pitné vody. Na každém patře jsou kuchyňky a u vychovatelů rychlovarné konvice,    

 které žáci mohou v průběhu dne používat při přípravě nápojů.  Na škole je dále možné  

 zakoupení nápojů  v automatu a v dopoledních  hodinách též v bufetu ve škole. 

 

Stravovací režim žáků: 

Na domově mládeže je zajištěno celodenní stravování žáků ve školní jídelně v areálu SOUE. 

Výdej stravy : snídaně    5,15 –  7,45 hodin 

                       oběd       11,45 – 14,45 hodin  

                       večeře    18,00 – 19,00 hodin 

V případě potřeby si mohou ještě nakoupit potraviny v průběhu dopoledne v bufetu ve škole, nebo 

v obchodních zařízeních, která jsou vedle areálu SOUE. 

Na každém patře domova mládeže je kuchyňka vybavená el.sporákem a mikrovlnou troubou, kde si 

žáci v průběhu dne mají možnost připravit další stravu podle svého. K úschově potravin slouží 

ledničky u vychovatelů, popřípadě na buňkách žáků. 

Stravu mohou konzumovat na kuchyňkách nebo na pokojích. 

Konzumace stravy na společenských místnostech je zakázána. 

 

 

 

V Plzni dne 1. 9. 2020  

 

 

 

 

         Ing. Č e r n ý  Jaroslav 

                    ředitel SOUE  

 


