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CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY  

A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. 
Grohova 107/10, 602 00  Brno 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SMĚRNICE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

 
Žákyně ubytované v Církevním domově mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. 

(dále jen CDM) mohou používat elektrospotřebiče, které jsou součástí vybavení 
CDM (elektrospotřebiče v rámci pokojů, kuchyněk i studoven a jiných prostor CDM) 
a registrované elektrospotřebiče ve vlastnictví žákyň. Spotřebič napájený 

elektrickým proudem (přehrávač, počítač, fén, kulma, nabíječka apod.) je 
spotřebičem třídy ochrany I. podle ČSN 33 1610 a podléhá kontrole revizi. Všechny 
elektrospotřebiče, které jsou součástí CDM, procházejí pravidelnou kontrolou 

zajišťovanou CDM. Pravidelnou roční kontrolu vlastních spotřebičů si žákyně 
zajišťují na vlastní náklady.  

 
Ubytované žákyně mají povinnost respektovat rozlišení elektrospotřebičů  
na povolené a na nepovolené dle následující tabulky: 

 

Povolené elektrospotřebiče  Nepovolené elektrospotřebiče 

vysoušeč vlasů vlastní vysavač  

kulma mixér, smoothie  

žehlička na vlasy  vlastní televizní přijímače na pokojích 

radiobudík  zesilovače  

vlastní mobilní telefon s nabíječkou  hudební přehrávače nad 40 W  

čtečka e-knih  reproduktorové soustavy  

radiopřijímač a jiný hudební 

přehrávač  

reprografická zařízení  

nabíječka akumulátorů  infrazářiče, přímotopy  

notebook   toustovače, topinkovače  

tablet vlastní varné konvice, spirály 

powerbanka pájky, žehličky na prádlo, ventilátory  

 vlastní mikrovlnné trouby, lednice  

a chladicí boxy, klimatizace  

 vlastní prodlužovací kabely 

 vlastní přídavné rozdvojky (roztrojky)  
do zásuvek, a jiné 

 vlastní PC, tiskárna, skener 

 vlastní zařízení poskytující WI-FI připojení 

(router). 

 mlýnek na kávu 

 ventilátor bez topení 

 
Každé další povolení výše neuvedeného spotřebiče je vázáno na individuální 

posouzení ředitelkou CDM a hlavní vychovatelkou.  
 

Vlastní povolené elektrospotřebiče lze v CDM používat na základě schválené žádosti 
podané zletilou žákyní nebo zákonným zástupcem nezletilé žákyně a dále  



2 
 

na základě provedené revize každého elektrospotřebiče ze strany revizního technika 

po dobu jednoho školního roku. Žádost je součástí informačních materiálů CDM 
pro nové žákyně přijímané do CDM a k dispozici pro starší ubytované žákyně  

u skupinových vychovatelek CDM. 
 
Hlavní vychovatelka CDM se k povolení užívání elektrospotřebiče vyjadřuje  

po podání příslušné žádosti a po předložení protokolu o provedené revizi 
elektrospotřebiče. Předpokladem ke schválení je dodržování podmínek stanovených 

touto směrnicí. Povolení používat vlastní spotřebiče může být z vážných důvodů  
a v odůvodněných případech hlavní vychovatelkou zrušeno. Nepovolené spotřebiče 
je zakázáno do CDM přinášet.  

 
Vlastní povolené elektrospotřebiče mohou žáci ubytovaní v CDM používat pouze  
za předpokladu dodržování těchto podmínek: 

 
a) Žákyně mohou používat pouze výše uvedené spotřebiče, které podléhají režimu 

používání elektrospotřebičů.  

b) V CDM je povoleno používat pouze elektrické spotřebiče, které splňují základní 

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

vyrobené nebo přestavěné elektrospotřebiče.  

c) O provoz spotřebiče musí zletilá žákyně nebo zákonný zástupce žákyně požádat 

písemně a tato žádost musí být schválená hlavní vychovatelkou CDM.  

d) Spotřebič musí být ještě před vlastním umístěním v prostoru CDM podroben 
revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 331600, kterou provádí oprávněný revizní 

technik ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. Vystavený doklad  
o revizi musí být uložen společně se schválenou žádosti podané zletilou žákyní 

nebo zákonným zástupcem nezletilé žákyně u skupinové vychovatelky.  

e) Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do ústrojí spotřebiče pod elektrickým 

proudem. Majitelka je povinna průběžně kontrolovat neporušenost přívodní 

šňůry a při zjištění jejího porušení spotřebič okamžitě odstavit.  

f) Spotřebič smí být v provozu pouze za přítomnosti majitelky nebo jí pověřené 
osoby. Uživatelka musí znát pravidla používání spotřebiče. Při ukončení 

používání spotřebiče musí tento být odpojen od zdroje elektrického proudu.  

g) Za ztrátu či poškození povolených elektrospotřebičů žákyň nenese CDM žádnou 

odpovědnost.  

h) Zletilá žákyně nebo zákonný zástupce nezletilé žákyně zodpovídá za škody, které 

jeho spotřebiče způsobí další osobě.  

i) Provoz spotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované žákyně. Hlasitost 

akustických spotřebičů se musí přizpůsobit podmínkám ubytovacího zařízení.  

j) Žákyně musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami, za kterých mohou 

používat vlastní elektrospotřebiče a zavázat se k jejich dodržování. Doklad  

s podpisy bude uložen u skupinových vychovatelek.  

l) Ubytované žákyně jsou povinny hlásit skupinové vychovatelce všechny změny  
o povolených spotřebičích.  

 
Platnost směrnice: od 1. 1. 2019  
 

 
 

Mgr. Martina Vaľová  
ředitelka CDM 


