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Poznámka

Původní
Dohoda o používání, vlast.
revize

V souladu s příslušnými právními předpisy vydává ředitel České lesnické akademie Trutnov
– střední školy a vyšší odborné školy (dále jen ČLA Trutnov) tuto směrnici o používání
vlastních elektrických spotřebičů ubytovaných žáků v domově s platností od 31. 8. 2021.
Ubytovaní žáci mohou používat vyhrazené elektrospotřebiče ve vlastnictví domova
mládeže (varné konvice, elektrické vařiče, mikrovlnné trouby, stolní počítače,
televizory, chladničky, žehličky atd.). Na všechny přenosné elektrické spotřebiče
domova mládeže se provádí pravidelná revize dle ČSN 33 1600 ed.2.
Žáci ubytovaní na DM mohou používat i některé povolené vlastní elektrické spotřebiče
za následujících podmínek:
1. Tyto přenosné elektrické spotřebiče (dále jen spotřebiče) jsou považovány za nadstandardní
vybavení, žák je ke svému pobytu bezprostředně nepotřebuje, a proto domov mládeže nenese
odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
2. Spotřebič musí splňovat základní bezpečnostní předpisy a normy platné v ČR. Nesmí se
používat amatérsky vyrobené, přestavěné nebo jinak upravené spotřebiče. Při používání spotřebičů
žák respektuje vnitřní řád domova mládeže a denní režim.
3. Při používání spotřebičů se žák řídí návodem k obsluze. Provoz spotřebiče nesmí ohrožovat
a rušit ostatní ubytované, hlasitost akustických spotřebičů musí být přizpůsobena podmínkám
kolektivního zařízení a dobrým mravům sousedského soužití.
4. Žák dodržuje podmínky, které mu byly pro provoz spotřebiče určeny, je přísně zakázáno
provádět jakékoliv zásahy (opravy) do ústrojí spotřebiče. Majitel spotřebiče (žák) je povinen průběžně
kontrolovat neporušenost vidlice, přívodní šňůry, kryty a při zjištění závady spotřebič odstavit. Pokud
tak neučiní, bude mu spotřebič odstaven a uschován do jeho odvozu domů. Nesmí používat spotřebič,
který má poškozené nebo odstraněné kryty. Při odchodu z místnosti je žák povinen zajistit vypnutí
spotřebiče (s výjimkou elektrického budíku). Při odjezdu domů musí být všechny přívodní šňůry
elektrických spotřebičů na pokoji bez výjimky vytaženy ze zásuvky.
5. O povolení používání spotřebiče požádá žák (zákonný zástupce žáka) písemně skupinového
vychovatele DM. U nově vneseného spotřebiče musí žák nejprve zajistit revizi. Po provedené
revizi žák předloží skupinovému vychovateli doklad o revizi dle ČSN 33 1600 ed.2 a po úhradě
stanoveného poplatku následně již může zrevidovaný spotřebič na DM užívat. Pravidelné revizi
podléhají i dovezené prodlužovací šňůry, rozdvojky, roztrojky apod.
6. Žáci (zákonní zástupci žáků) žádají o povolení individuálně, nejvýše na dobu jednoho školního
roku. Povolení může být kdykoliv odvoláno z důvodu porušování této směrnice. V momentě, kdy
povolení pozbude platnosti, je žák povinen neprodleně si odvézt spotřebič domů. DM v tomto případě
vrátí zákonnému zástupci (žákovi) poměrnou část zaplaceného poplatku.
7. Termín uhrazení poplatků za soukromé spotřebiče: - poplatky musí být uhrazeny do 30. září,
platba se vybírá na celý školní rok. Výběrem poplatků za soukromé elektrické spotřebiče žáků jsou
pověřeni vychovatelé DM, vybrané prostředky předají dle seznamů hospodářce školy. Určenou částku
lze zaslat i bezhotovostně na účet školy.
8. Nepovolené vybavení žáků na DM: - televizory, zesilovače, reprografická zařízení s vysokým
zvukovým výkonem (nad 10 W) apod. Dále je zakázáno používat elektrické tepelné spotřebiče
(vařiče, přímotopy, varné konvice, infrazářiče apod.) a další spotřebiče s velkým příkonem, u nichž je
povrchová teplota přístupných částí tak vysoká, že může způsobit požár. Rovněž je zakázáno
používat povolené spotřebiče bez homologace. Povolené toustovače a topinkovače z vlastního
vybavení smí žáci používat pouze na kuchyňkách DM.
9. Žák (zákonný zástupce žáka) plně zodpovídá za škody, které jeho spotřebič způsobí. Ubytovaný
žák může spotřebič půjčovat jiným osobám v DM s tím, že osobně ručí za dodržování zásad
bezpečného používání dle návodu k obsluze spotřebiče.
10. Používání vlastních elektrických spotřebičů žáků podléhá jejich řádné evidenci a průběžné
kontrole technického stavu, kterou provádí revizní pracovník školy a vychovatelé v rámci stanovených
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pracovních povinností. Žák je povinen nahlásit vedoucímu vychovateli okamžité změny u povolených
elektrických spotřebičů.
11. Sankce za porušení pravidel směrnice:
Vychovatelé nebo dohled konající pracovník má v případě zjištění závažného nebo opakovaného
porušení zásad této směrnice právo uložit spotřebič na jiném místě. Vedoucí vychovatel následně
rozhodne o době dočasného zákazu spotřebič užívat nebo (opakuje-li se přestupek) o úplném zbavení
práva užívání spotřebiče na DM. Rozhodne-li o úplném zbavení práva užívání, informuje žáka
(zákonného zástupce nezletilého žáka) a stanoví další opatření.
V případě používání počítače připojeného k internetu si DM vyhrazuje právo odpojit uživatele na dobu
určitou nebo i neurčitou od sítě.
12. Podmínkou užívání vlastního elektrického spotřebiče na DM je včas zaplacená úhrada
poplatku za spotřebič.

Poplatky za provozování povolených elektrospotřebičů:
ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ
Nabíječka mobilů, tabletů, chytrých hodinek,
záložních akumulátorů (power banky),
bluetooth reproduktory, prodlužovací kabely,
rozdvojky, apod.
Kulma, fén, žehlička na vlasy, stolní větrák,
holící strojek
Notebook + zdroj, herní konzole (play station,
xbox apod.)
Stolní počítač + monitor
Chladnička
Připojení k datové síti DM

V Trutnově, dne 3. května 2021

Ing. Miloš Pochobradský, ředitel školy
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POPLATEK
Bez poplatku

Kč 100,- / za rok
Kč 200,- / za rok
Kč 300,-- / za rok
Kč 400,-- / za rok
Bez poplatku

