
      Střední zdravotnická škola  
 a Vyšší odborná škola zdravotnická,  
 Mladá Boleslav, B. Němcové 482 

Stránka 1 z 2 
 

 

 

Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM SZŠ a VOŠZ 

Mladá Boleslav 

 

Dokument byl vypracován v souladu s předpisy ČSN 331610 a 331600 o revizích 

a kontrolách elektrických spotřebičů během jejich používání a v souladu se 

začleněním objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠZ do kategorie s vysokým 

požárním nebezpečím. 

Žáci a studenti ubytovaní na domově mládeže mohou používat elektrické spotřebiče, které 

jsou součástí vybavení DM: lampičky na pokojích, varné konvice, sporák, mikrovlnnou troubu, 

ledničku, televizní přijímač na kuchyňce domova mládeže a na studovně, počítače umístěné 

na chodbě DM a na studovně, vysoušeč vlasů, foukací kulmu a dále mohou používat 

registrované elektrospotřebiče ve vlastnictví žáků. 

Všechny elektrospotřebiče, které jsou součástí vybavení domova mládeže, procházejí 

pravidelnou kontrolou zajišťovanou SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav. 

Pravidelnou kontrolu vlastních elektrospotřebičů zajistí žákům a studentům vychovatelky 

během měsíce září nebo si ji zajistí žáci a studenti sami a to v obou případech na vlastní 

náklady. 

Elektrospotřebiče ve vlastnictví žáků a studentů 

Vysoušeč vlasů, holicí strojek, kulma, žehlička na vlasy, mobilní telefon s nabíječkou, 

radiopřijímač a jiný hudební přehrávač, přenosný DVD přehrávač, notebook, nabíječka 

akumulátorů.  Za úhradu koncesionářského poplatku radiopřijímače zodpovídá vlastník. 

Vlastní elektrospotřebiče lze v domově mládeže používat na základě schválené žádosti podané 

zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka po dobu jednoho 

školního roku. Žádost je součástí informačních materiálů domova mládeže pro žáky přijímané 

do 1. ročníků školy a je k dispozici pro starší ubytované žáky u vychovatelek domova mládeže. 

Povolení k užívání vlastního elektrospotřebiče může být kdykoliv zrušeno. 
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Nepovolené spotřebiče 

Televizory na pokojích, zesilovače, hudební přehrávače nad 40W, reprografická zařízení, 

infrazářiče, přímotopy, toustovače, varné konvice a jiné. 

 

Podmínky používání elektrospotřebičů 

1. Žáci mohou používat pouze výše uvedené spotřebiče, které podléhají režimu používání 

elektrospotřebičů. 

2. V domově mládeže je povoleno používat pouze elektrické spotřebiče, které splňují 

základní bezpečnostní předpisy a normy platné v ČR. Nesmí se používat amatérsky 

vyrobené nebo přestavěné elektrospotřebiče. 

3. O provoz spotřebiče musí zletilý žák nebo student nebo zákonný zástupce požádat 

písemně. 

4. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy do ústrojí spotřebiče pod elektrickým 

proudem. Majitel je povinen průběžně kontrolovat neporušenost přívodní šňůry a při 

zjištění jejího porušení spotřebič okamžitě odstavit. 

5. Spotřebič smí být v provozu pouze za přítomnosti a pod dohledem majitele. Při ukončení 

používání spotřebiče musí být odpojen od zdroje elektrického proudu. 

6. Domov mládeže nenese za ztrátu či poškození vlastních elektrospotřebičů žáků a studentů 

žádnou odpovědnost. 

7. Žák nebo student zodpovídá za škody, které jeho spotřebič způsobí další osobě. 

8. Provoz spotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované žáky a studenty. Hlasitost 

akustických spotřebičů se musí přizpůsobit podmínkám ubytovacího zařízení. 

9. Žáci a studenti musí být seznámeni s touto směrnicí a zavázat se k jejímu dodržování. 

Doklad s podpisy bude uložen u vychovatelek. 

 

 

platnost od 1. 9. 2019 
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