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1 Elektrické spotřebiče ve vlastnictví DM 

1. Ubytovaní mohou používat vyhrazené elektrospotřebiče ve vlastnictví DM 
a) prodlužovací kabel,  
b) stolní lampy 
c) ledničky 
d) mikrovlnné trouby  
e) varné konvice 
f) žehličky 
g) PC včetně příslušenství 
h) audio a video přehrávače 

2. Všechny elektrospotřebiče ve vlastnictví DM procházejí pravidelnou odbornou technickou revizí. 
3. Mimo žehličky je přísně zakázáno spotřebiče přemisťovat. 

2 Elektrické spotřebiče ve vlastnictví ubytovaných 

2.1 Pokyny a průběh revize  

1. Je přísně zakázáno používání soukromých elektrospotřebičů bez žádosti a schválení.  
2. O možnost používat vlastní elektrické spotřebiče žádá ubytovaný, u nezletilých zákonný zástupce.  
3. Žádost o používání vlastního spotřebiče je k dispozici v intranetu škol – v prostředí ŽASTIN nebo v kanceláři DM.   
4. Revize  

a) je požadovaná z důvodů prevence bezpečnosti ubytovaných, 
b) provádí smluvní odborný technik, 
c) je ubytovaným proplácena podle aktuálních ceníků. 

5. Revizi vlastního elektrospotřebiče si může ubytovaný zajistit sám a doklad o revizi předložit nebo může být 
provedena ubytovanému za úplatu v návaznosti na revize elektrospotřebičů ve vlastnictví domova mládeže 

6. Schválení vydává vedoucí vychovatel na základě provedené revize přístroje na dobu jednoho školního roku.  
7. Schválení může být kdykoliv zrušeno.  

2.2 Označení revidovaných přístrojů 

1. Ke každému schválenému přístroji bude vydáno označení, které musí být po celou dobu nalepeno na příslušný 
přístroj. 

2. Poškození označení nahlásí ubytovaný neprodleně vychovateli; ten v případě potřeby zajistí výměnu. 
3. Neoznačený přístroj je brán jako neschválený. 
4. Ubytovaný je povinen ihned písemně nahlásit skupinovému vychovateli změny ve schválených spotřebičích (nové 

spotřebiče apod.). 

2.3 Ostatní 

5. Žádosti s podpisy a rozhodnutím o schválení budou uchovány minimálně po dobu aktuálního školního roku. 
6. Součástí založeného dokumentu musí být doklad o provedené revizi elektrospotřebiče dle příslušných ČSN.  
7. Ubytovaný plně zodpovídá za škody, které jeho spotřebiče při zapůjčení způsobí další osobě. 
8. DM neručí za ztrátu nebo poškození spotřebiče; majitel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k 

odcizení spotřebiče. 
9. Provoz spotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované, hlasitost akustických spotřebičů musí být 

přizpůsobena podmínkám kolektivního zařízení. 
10. Za úhradu koncesního poplatku za rádio a televizi zodpovídá vlastník spotřebiče. 
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3 Nepovolené spotřebiče 

1. Na DM SZŠ a VOŠZ Zlín je zakázáno používat spotřebiče bez atestu. 
2. Dále je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat následující vlastní spotřebiče 

a) rychlovarné konvice, 
b) toustovače a topinkovače, 
c) žehličky na vlasy,  
d) přímotopy a infrazářiče 
e) vařiče,  
f) žehličky, 
g) přídavné rozdvojky do zásuvek a prodlužovací kabely, 
h) spotřebiče s velkým příkonem, u nichž povrchová teplota přístupných částí může způsobit požár, 
i) zesilovače a reproduktorové soustavy.  

4 Podmínky používání elektrických spotřebičů 

1. Majitel je povinen průběžně kontrolovat neporušenost přístroje, zvláště přívodní šňůry a při zjištění závady spotřebič 
okamžitě přestat používat. 

2. Ubytovaný může půjčovat jiným osobám v DM schválené spotřebiče na vlastní riziko s tím, že ručí za dodržování 
zásad používání spotřebiče.  

3. Uživatel musí být seznámen s návodem k použití. 
4. Je přísně zakázáno používat jakékoliv spotřebiče bez schválení a spotřebiče, u kterých byly po revizi provedeny 

jakékoliv zásahy.  
5. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy (opravy) do spotřebičů. 
6. Všechny spotřebiče musí být užívány tak, aby nedošlo k požáru. 
7. Před každým odchodem, a zvláště před odjezdem z DM před dny souvislého volna, musí být každý spotřebič, 

s výjimkou prodlužovacího kabelu ve vlastnictví DM, odpojen od zdroje elektrického proudu. 
8. Prokazatelné seznámení se směrnicí ubytovaný stvrdí podpisem při nástupu k ubytování.  
9. Ubytovaný se zavazuje k dodržování směrnice. 

5 Sankce 

1. Vychovatelé namátkou kontrolují, zda jsou vlastní přístroje řádně označeny a užívány v souladu se směrnicí. 
2. Porušení výše uvedených ustanovení bude bráno jako závažné porušení Vnitřního řádu DM. 
3. Až do provedení revize je zakázáno přístroj ubytovaným užívat. 
4. V případě nedodržování podmínek směrnice může být ukončeno ubytování. 

 
 
Ve Zlíně  14. 06. 2022   

  
Mgr. Hynek Steska 
ředitel 

 


