TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
KROMĚŘÍŽ
767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429
Směrnice k užívání a registraci spotřebičů napájených elektrickým proudem
Majitel a uživatel spotřebiče je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickými spotřebiči
zákonné normy a Vnitřní řád domova mládeže. Zabezpečit ochranu spotřebiče před poškozením nebo krádeží.
1.

2.

3.

Pravidla bezpečnosti (ČSN třídy 33 a 34).
Spotřebič napájený elektrickým proudem (přehrávač, počítač, fén, kulma, nabíječka apod.) je
spotřebičem třídy ochrany I. podle ČSN 33 1610 a podléhá kontrol e revizi. Provedení revize
zajišťuje výhradně DM, na své náklady.
V DM je možné používat pouze spotřebič, který odpovídá požadavkům zákona o technických
požadavcích na elektrická zařízení a na spotřebič bylo vydáno prohlášení o shodě.
Uživatel je povinen podle bezpečnostních předpisů o zacházení s elektrickými zařízeními osobami
bez odborné kvalifikace zejména:
o seznámit se s návodem k použití a dodržovat ho,
o nezasahovat do elektrické instalace spotřebiče, případně budovy (zásuvky, jističe)
o odpojit přívod elektrického proudu při přemísťování nebo čistění zařízení
o odpojit elektrický přívod varné konvice nebo ji odstavit z napájecí desky bezprostředně
po každém použití,
o nepracovat na spotřebiči s poškozením, nebo s odstraněnými kryty, poškozeným
přívodním kabelem a neopravovat ho
o nepouštět z dohledu tepelné spotřebiče (vařič, sporák, mikrovlnnou troubu, varnou
konvici).
Dodržování zákonných norem
Žák je povinen dodržovat zákonné normy, zejména:
o Používat legální software ve svém počítači, nevytvářet jeho kopie (ochrana autorských
práv),
o zákaz veřejně (i pro spolubydlící na pokoji, ve studovně) reprodukovat záznamy
pornografického a erotického charakteru, překračující zákony a míru vkusu školského
ubytovacího zařízení, obdobně též soubory obsahující nebo podporující násilí, xenofobii,
rasismus, propagaci drog, alkoholismus, kouření a jiné dokumenty v rozporu se zákony.
U nezletilých žáků má spoluodpovědnost za dodržování tohoto pokynu skupinový vychovatel nebo
vychovatel, který koná povinný dohled (§ 1921 občanského zákoníku). Z tohoto důvodu má právo
a povinnost kontroly. U zletilých žáků je tato povinnost realizována vychovatelem v souladu se
zákonnými normami, zejména podle Školského zákona.
Za úhradu koncesního poplatku, za příjem placeného signálu zodpovídá vlastník nebo jeho
zákonný zástupce.
Pokyny k užívání a ochraně elektrických spotřebičů
V DM je podle vnitřního řádu povoleno používat pouze vyhrazené a registrované spotřebiče.
Povinností vlastníka je připravit na vyzvání spotřebič k revizi.
Další podmínkou užívání vlastního spotřebiče je úhrada poplatku stanoveného ředitelkou školy
(jako úhrada části nákladu na spotřebu elektrické energie).
Žák, který zapůjčil spotřebič jinému uživateli, je povinen ho poučit a spoluodpovídá za dodržování
těchto pokynů.
Akustické spotřebiče (radia, přehrávače, počítače) se používají pouze na pokoji. Uživatel nesmí
rušit spolubydlící a sousedy, zejména v době studijního klidu. Po večerce je zakázáno je užívat
s výjimkou poslechu se sluchátky. Nepovoluje se užívání silnějších reproduktorových soustav.
Majitel (uživatel) je povinen činit taková opatření, aby nedošlo k odcizení nebo zničení spotřebiče
jinou osobou (zamykání pokojů).
Spotřebič nesmí být aktivní (zapnutý) v době nepřítomnosti majitele nebo osoby, která jej užívá.
Při odchodu z DM musí být odpojeny od elektrické sítě všechny spotřebiče napájené přes
pohyblivé přívody, a to zejména nabíječky (mobilů, tabletů a pc).

4.

5.

Sankce za porušení pokynů k užívání elektrických spotřebičů.
Při porušení těchto pokynů bude žák nejprve upozorněn a poté dočasně zbaven práva užívat svůj
spotřebič bez nároku na vrácení poplatku. Při opakovaném porušení pokynů může být zbaven
práva je v DM užívat trvale.
Je-li žák zbaven práva užívání na určitou dobu, nesmí spotřebič zapůjčit jiné osobě.
Za méně závažná porušení pokynů se považuje: hlučný provoz a nedovolené užívaní v době
studijního klidu a krátce po večerce, neodpojení spotřebiče od sítě v době vícedenní
nepřítomnosti, nezabezpečení spotřebiče před krádeží apod. Vychovatel porušení pokynů žákovi
vytkne a znovu ho poučí.
Za závažné porušení pokynů se považuje: porušení zákonů a bezpečnostních pravidel,
neprovedení registrace a úhrady poplatku za užívání, nepřipravení spotřebiče k revizi a opakované
přestupky méně závažného charakteru. Vychovatel má v případě zjištění závažného nebo
opakovaného porušení pokynů právo uložit spotřebič na jiném bezpečném místě. Skupinový
vychovatel následně rozhodne o době dočasného zákazu spotřebič užívat nebo – opakuje-li se
přestupek a výchovná opatření jsou neúčinná – o úplném zbavení práva užívání spotřebiče na DM.
Rozhodne-li o úplném zbavení práva užívání, informuje zákonného zástupce nezletilého žáka a
udělí žákovi kázeňské opatření (obvykle důtku ředitelky).
Zásady užívání se vztahují i na spotřebiče zapůjčené domovem mládeže, s výjimkou registrace a
úhrady poplatků.

Směrnice vstupuje v platnost dnem 31. srpna 2017

Mgr. Blažena Kubíčková
ředitelka školy
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