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Provozní řád ubytovacího zařízení Bezpečnostně 
právní akademie Malé Svatoňovice - domov mládeže 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

Název ubytovacího zařízení: BPA Malé Svatoňovice-domov mládeže 
 
 
Adresa ubytovacího zařízení: BPA Malé Svatoňovice – domov mládeže 

17.listopadu 188 
542 34 Malé Svatoňovice   

  
     
Provozovatel:   Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 

17.listopadu 177 
542 34 Malé Svatoňovice   

   IČO:     27121313   
   Tel. : 499829724 
   E-mail: ubytovani@sosoom-svatonovice.cz 
 
 
Kategorie ubytovacího zařízení: turistická ubytovna 
 
 
Zodpovědný pracovník:  Mgr. Miloš Peksa-vedoucí vychovatel 
 
 
 
Zaměstnanci:   Petr Čerenkov-vychovatel 
    Marcel Stratílek-vychovatel 
    Veronika Gregorová-uklizečka 
    Jana Kultová-uklizečka 
    Ivan Syřiště-ostraha 
     
        
Provozní doba: 
 
 Provozní doba je na domově mládeže č.1 a 3 celoroční, na domově 
mládeže 4 pouze v době zimních, jarních a letních prázdnin, o víkendech a svátcích. 
Noční klid je od 22.00 do 6.00. 
Schválený ceník za ubytování: 
 
Ubytovaní hosté  
  DM 1 a 4 200,- Kč/osoba/lůžko pouze jedna noc 
  DM 1 a 4 180,- Kč/osoba/lůžko dvě a více nocí 
  DM 3  250,- Kč/osoba/lůžko pouze jedna noc 
  DM 3  220,- Kč/osoba/lůžko dvě a více nocí 
 
V prostorách ubytovacího zařízení je zákaz kouření. 
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Popis ubytovacího zařízení: 
 

Ubytování je v 3 a 2 lůžkových pokojích o celkové kapacitě 163 míst (DM 1 = 34 
lůžek, DM 3 = 54 lůžek, DM 4 = 75 lůžek). Pro ubytované je k použití v každém podlaží (3 
podlaží) 1 kuchyňka a sociální zařízení: 3 pánské záchody, 3 pisoáry a 2 umyvadla, 3 
dámské záchody, bidet a 2 umyvadla, 2 dámské sprchy a 3 umyvadla a 2 pánské sprchy 
a 3 umyvadla. Na DM 3 je vždy k dispozici pro 2 pokoje sociální zařízení a kuchyňka – 
apartmány. V každém objektu je k dispozici společenská a televizní místnost. Na 
pokojích  DM4, společenské a televizní místnosti je na podlaze zátěžový koberec, na 
pokojích DM3 je plovoucí podlaha a na pokojích DM1 je linoleum, v ostatních částích 
objektů je položena dlažba. V hygienických zařízeních jsou na stěnách obklady. Objekty 
jsou plynofikovány a vytápěny ústředním topením. Je zavedena teplá voda. 
 
 
Zásobování pitnou vodou: 
 

Objekty jsou zásobovány pitnou vodou. Pitná voda je vedena z obecního 
vodovodu Malých Svatoňovic. Veškeré rozbory pitné vody dělá ze zákona OÚ Malé 
Svatoňovice. 
 
 
Způsob výroby teplé vody: 
 

Teplá voda v objektech je z bojleru, který je ohříván plynovým kotlem. Teplá voda 
je vyráběna z pitné vody, vodovodního řadu. 
 
 
Odpady z provozu ubytovacího zařízení: 
 

Veškeré odpady ze sociálního zařízení jsou jímány do veřejné kanalizace Malých 
Svatoňovic. Komunální odpad je dáván do kontejnerů (plasty a sklo jsou tříděny), který je 
likvidován firmou Marius Pedersen a.s. Hradec Králové. Komunální odpad je odvážen 
touto firmou 1 x týdně. 
 
 
 
Způsob zacházení s prádlem: 
 

Hostům je poskytováno ložní prádlo. V objektu jsou dva sklady – špinavé a čisté 
prádlo. Výměna prádla je při delším pobytu prováděna jednou za 14 dní. Žákům DM se 
výměna prádla provádí 1 x za 14 dní při nepřetržitém provozu. Záclony, závěsy a potahy 
se perou jednou za 3 měsíce. Špinavé prádlo, záclony, závěsy a potahy jsou odváženy 
na vyprání do firmy Prádelny a čistírny Náchod. S prádlem manipuluje uklizečka, která 
má hygienický průkaz. Uklízečka používá tyto ochranné pomůcky: ochranný pracovní 
plášť, ochranné gumové rukavice, ochrannou obuv s protiskluzovou podešví. 
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Úklid, dezinfekce, dezinsekce, deratizace: 
 

Hygienická zařízení se uklízejí za použití dezinfekčních prostředků denně. Úklid 
chodeb, schodů se provádí také denně a 1x týdně s použitím dezinfekčních prostředků. 
Odpadkové koše uklizečka vynáší, myje a dezinfikuje denně. Koberce se luxují denně (ve 
společných prostorách uklízečka, na pokojích žáci), 2 x do roka se čistí mokrou cestou. 
Dveře, okna, radiátory a svítidla se myjí 1 x za 3 měsíce. Malování se provádí jednou za 
tři roky. Deratizace se provádí 1 x za rok, v případě nutnosti zajišťuje deratizaci odborná 
firma. Dezinsekce je prováděna při větším výskytu hmyzu. Úklidové a dezinfekční 
prostředky jsou uloženy v úklidové komoře vedle hygienického zařízení a ve skříni 
v úklidové místnosti. K úklidu jsou používány pouze schválené prostředky (viz. příloha). 
Dezinfekční prostředky se používají dle návodu výrobce. Po 1 měsíci se střídají 
dezinfekční prostředky s odlišnou účinnou látkou. Při znečištění ploch biologickým 
materiálem se používají dezinfekční prostředky s virucidními účinky. Úklid a dezinfekci 
provádí uklizečka, která byla poučena o zásadách bezpečnosti práce, o zásadách zdraví 
při práci a o zásadách první pomoci.  
 
 

Lékárnička první pomoci: 
 

Lékárnička první pomoci – typ A je umístěna v kanceláři vychovatelů.  
 
 
 
 
 
V Malých Svatoňovicích dne 2.9.2014 
 
 
 
 
Vypracoval: Mgr. Miloš Peksa-vedoucí vychovatel 
 
 
 
Schválil: Ing.Bc.Vladimír Janus-ředitel BPA Malé Svatoňovice 
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Příloha: 
 
 
Seznam desinfekčních prostředků  

Název                                             aktivní látka 

 

Plochy, povrchy : 

Bref-desinfekční spray  KAS, alkoholy 

Bref universální                  KAS, tenzidy 

Domestos                            chlornan sodný, hydroxid sodný 

Chloramin B                        chloramin (virucidní účinky) 

Savo prim                            chlornan sodný (virucidní účinky) 

SAVO WC                            chlornan sodný  

 

 

Ruce : 

Chloramin B                        chloramin (virucidní účinky) 

Mikasept A                         alkoholy, KAS (virucidní účinky) 


