
Zásady provozu Domova mládeže Střední školy informatiky, poštovnictví a 

finančnictví Brno, příspěvková organizace 

 

V souvislosti s možností realizovat přípravu žáků posledních ročníků středních škol, vyšších 

odborných škol a konzervatoří od 11. května 2020 bude pro tyto žáky a studenty, již dříve 

ubytované na našem DM poskytnuto ubytování za dodržování následujících pravidel:  

- Vstup do Domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům a studentům;  

- Všichni žáci a studenti musí ve společných prostorách nosit roušku (ústenka, šátek, šál, popř. 

jiné prostředky, které brání šíření kapének); 

- Žák, student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení 

může být  důvodem ukončení ubytování; 

- Při přesunech je vhodné dodržování odstupů 2 metry (nejméně 1,5 metru); 

- Na každém pokoji bude ubytován pouze jeden žák nebo student, vzájemné návštěvy na 

pokojích jsou zakázané; 

- Na pokoji se nevyžaduje nošení roušek; 

- Neprodleně po přezutí žák, student použije dezinfekci na ruce; 

- Žádný žák, student,  který vykazuje některý z příznaků nemoci Covid-19, nesmí vstoupit do 

budovy  školy a prostor domova mládeže. Pokud by začal příznaky pociťovat, je povinen tuto 

skutečnost nahlásit;  

- Při prvním vstupu do domova mládeže odevzdají žáci a studenti Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků nemoci Covid-19. Toto prohlášení je přílohou těchto zásad, seznámí se 

s ním včetně vyjmenovaných rizikových faktorů a podepsané jej přinesou s sebou, popř. jej 

podepíší při prvním vstupu do domova mládeže. Žáci, studenti s rizikovými faktory či žáci žijící 

ve společné domácnosti s osobou s rizikovými faktory zváží účast na přípravě na maturitu. 

Pravidla pro stravování 

-  žákům a studentům bude poskytnuta celodenní strava, počínaje obědy od 11.5. 2020. Žáci, studenti  

   si objednají stravu prostřednictvím svých vychovatelů, (na 11. 5. 2020 je nutné si stravu objednat   

   nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 10.00 hodin);  

- při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě; 

- do společných prostor jídelny vstupují žáci s rouškou; 

- rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku; 

- před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci; 

- zvýšenou měrou se dodržují se základní hygienická pravidla. 

 

 

 

         Ing. Olga Hölzlová 

            ředitelka školy 

V Brně den 5. 5. 2020 

   

   

https://www.cichnovabrno.cz/img/vyuka/cestne_prohlaseni.pdf

