
 

Informace k ubytování v domově mládeže (DM) SŠHS Kroměříž  

V Kroměříži dne 15. dubna 2021   

 

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, 

blíží se čas, kdy bude možné v omezeném počtu žáků opět zahájit výuku. S tím souvisí i ubytování v 

domově mládeže, proto bych vám  ráda sdělila důležité informace. 

Domov mládeže se řídí stejnými pravidly jako škola. Je nutné dodržovat  mimořádná opatření 

Ministerstva zdravotnictví (MZd)  a opatření Ministerstva školství (MŠMT).   

Prosím všechny rodiče nebo žáky, aby před příjezdem (nejpozději dva dny předem popř. ve čtvrtek 

do 14 hod. při příjezdu v neděli)  na DM kontaktovali svého vychovatele a oznámili mu den a hodinu 

příjezdu na DM. Je to z důvodu organizace provozu domova mládeže. 

1. Testování  

Ubytování v DM je podmíněno  účastí na testování. Pokud bude žák před zahájením výuky nejprve 

ubytovaný, pak se preventivní testování provede v DM při jeho příchodu. Pokud přijede nejprve do 

školy, tak bude testování provedeno ve škole a výsledek testu (písemné potvrzení) donese ze školy do 

DM. Dohled nad testovanými žáky budou konat vychovatelé. Pokud je výsledek testu pozitivní, je žák 

neprodleně umístěn do izolace a obratem informujeme zákonné zástupce. Žák je povinen telefonicky 

nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu svého praktického lékaře. Žák 

bez zbytečného odkladu opustí DM. Prosím zákonné zástupce, aby byli připravení si své dítě okamžitě 

odvézt domů. ZAJISTĚTE SI VČAS MOŽNOST ODVOZU SVÉHO DÍTĚTE. Testování v DM s negativním 

výsledkem nahrazuje testování prováděné školou v následujících 48 hodinách a umožňuje žákovi 

osobní účast ve výuce. DM vystaví potvrzení o výsledku testu. 

V případě žáka, který prodělal onemocnění COVID-19,a který se tedy v souladu s mimořádným 

opatřením (MZd)  nemusí testovat, DM zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu 

nebo jiného potvrzení o prodělání nemoci. Podmínka je, že žák prodělal laboratorně potvrzené 

onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV2 neuplynulo více než 90 dní. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění COVID-19 nesmí do DM vstupovat. 

 

2. Ochranné prostředky dýchacích cest 

Ve všech prostorách DM se zakazuje pohyb osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). 

Je nutné si přivést dostatečné množství respirátorů např. FFP2, KN 95. Zákaz se nevztahuje na 

ubytované studenty při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory). 

Jsou omezeny vzájemné návštěvy žáků na pokojích.  

 



 

3. Školní stravování 

Školní stravování bude zajištěno. Je nutné si stravu objednat přes https://www.strava.cz.  

Snídaně bude formou balíčku, oběd bude vydávaný v jídelně (dvě osoby u stolu), večeře bude 

v jednorázových obalech. 

 

Prosím všechny rodiče o aktualizaci telefonních kontaktů a emailů. Popřípadě předejte vychovateli 
kontakt na osobu, která je schopna si vaše dítě neprodleně při podezření na onemocnění 
vyzvednout. 

 

Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům/studentům.  Rodiče prosím o respektování 

tohoto nařízení. Domov mládeže má povinnost chránit zdraví žáků i zaměstnanců. 

Děkuji  za spolupráci. 

 

Přeji Vám hodně zdraví a poklidné dny 

   

Marcela Medková 

vedoucí vychovatelka 

 

kontakt na DM: 

573 504 622  

731 627 441  

 

 

 

 

  

https://www.strava.cz/

