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Článek 1 Úvodní ustanovení 

Ubytovaní žáci mohou používat vyhrazené elektrospotřebiče ve vlastnictví domova mládeže 

(stolní lampy, varné konvice, žehličky, mikrovlnné trouby, PC, DVD, videa, radiopřijímače, 

CD přehrávače) a registrované elektrospotřebiče ve vlastnictví žáků. 

Všechny elektrospotřebiče domova mládeže procházejí pravidelnou kontrolou. 

 

Článek 2 Elektrospotřebiče ve vlastnictví žáků 

Elektrospotřebiče ve vlastnictví žáků jsou rozděleny do 3 kategorií: 

(1) Základní vybavení 

a) holicí strojek, kulma, vysoušeč vlasů, žehlička na vlasy 

b) vlastní mobilní telefon s nabíječkou 

Toto základní vybavení lze v domově mládeže používat jen s platnou registrací. 

(2) Nadstandardní vybavení 

Za nadstandardní vybavení jsou považovány všechny povolené elektrické 

spotřebiče, které si žáci pro vlastní používání na pokojích pořídí. Tyto elektrické 

spotřebiče žák ke svému pobytu v domově mládeže bezprostředně nepotřebuje, a 

proto domov mládeže nenese odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 

a) radiopřijímač (magnetofon, CD přehrávač), elektrický psací stroj, MP přehrávač, 

discman s adaptérem, nabíječka akumulátorů a další. 

Za úhradu koncesionářského poplatku radiopřijímače zodpovídá vlastník. 

b) počítač, notebook 

Vlastní elektrické spotřebiče s platnou revizí a jejich příslušenství lze v domově mládeže užívat 

na základě žádosti podané žákem nebo zákonným zástupcem (u žáků mladších 18ti let) na dobu 

jednoho školního roku. Předpokladem je dodržování podmínek stanovených vnitřním řádem 

domova mládeže. Povolení může být kdykoliv zrušeno. 

(3) Nepovolené vybavení 

a) vše nad rámec výše uvedených bodů (1) a (2), především televizory, zesilovače, 

reproduktorové soustavy, reprografická zařízení, přímotopy, infrazářiče, 

toustovače, pájky, prodlužovaní kabely, přídavné roztrojky do zásuvek, a další 

b) žehličky, rychlovarné konvice jsou povoleny používat pouze z vybavení domova 

mládeže. 



 

Článek 3 Podmínky používání elektrických spotřebičů: 

(1) Žáci mohou používat jen výše uvedené spotřebiče, které podléhají režimu elektrických 

spotřebičů. 

(2) V domově mládeže je povoleno používat pouze spotřebiče, které splňují základní 

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

přestavěné spotřebiče. 

(3) Žák musí přístroj podrobit kontrole revizního technika (platnost kontroly je 2 roky). 

(4) Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy (opravy) do ústrojí spotřebiče. Majitel je 

povinen průběžně kontrolovat neporušenost přívodní šňůry a při zjištění závady spotřebič 

odstavit. 

(5) Spotřebič smí být v chodu pouze za dozoru majitele nebo jím pověřené osoby. Uživatel 

musí být seznámen s návodem k použití. Při odchodu z místnosti musí být spotřebič 

odpojen od zdroje el. proudu. Majitel (uživatel) je povinen učinit taková opatření, aby 

nemohlo dojít k používání spotřebiče dalšími osobami. 

(6) Domov mládeže neručí za ztrátu nebo poškození spotřebiče. Majitel (uživatel) je povinen 

učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k odcizení spotřebiče. 

(7) Provoz spotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované, hlasitost akustických 

spotřebičů musí být přizpůsobena podmínkám kolektivního zařízení. 

(8) Ubytovaní mohou spotřebiče půjčovat jiným osobám v DM s tím, že ručí za dodržování 

zásad používání spotřebiče vypůjčovatelem. 

(9) Žáci musí být prokazatelně seznámeni s touto směrnicí a zavazují se k jejímu dodržování. 

Doklad s podpisem žáka bude uložen v osobním spisu žáka. 

(10) Žák je povinen nahlásit skupinovému vychovateli změny v povolených spotřebičích. 
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