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Informace pro žáky ubytované v domově mládeže (DM) 

NÁSTUP NA DM – 3.9.2023   NEDĚLE   18:00 – 20:00 hod. 
 

Žáci, kteří nemohou denně dojíždět na výuku jsou ubytováni v domově mládeže vždy od neděle 

do pátku. Klademe důraz na pravidelný odjezd k rodičům každý pátek, aby rodiče měli stálou kontrolu 

a žák měl aktivní kontakt s rodinou. Příjezd do DM je vždy v neděli od 18:00 do 21:30 hod. Na písemnou 

žádost rodičů lze v mimořádných případech povolit příjezd v pondělí ráno, pokud to nenaruší režim 

výuky. Pokud žák onemocní a nedostaví se do DM v neděli ve stanovenou dobu, oznámí toto rodiče 

v uvedené době telefonicky na číslo 602 126 893 nebo mailem na adresu domovmladeze@soudom-

stod.cz. Odjezdy nezletilých žáků z DM jsou povoleny v průběhu týdne v případě onemocnění žáka  

pouze na základě písemné nebo telefonické dohody s rodiči žáka. 

 

Žáci jsou v domově mládeže ubytováni převážně ve tří až čtyř lůžkových pokojích. Pro informaci 

uvádíme základní vybavení, které by každý žák měl mít : Hygienické potřeby, pyžamo, domácí oblečení, 

přezůvky, sportovní oblečení a obuv, léky osobní potřeby dle zdravotního stavu žáka, základní léky 

(Paralen, Ibalgin, kapky na kašel, rýmu, lék na průjem, náplast …..). 

 Ložní prádlo se mění pravidelně 1x za 14 dní a dále pak podle potřeby. Žáci si mohou přivézt i své 

povlečení, které je nutno pravidelně odvážet domů k vyprání.  

Pro potřebu stravování bude žák potřebovat mikrotenové sáčky nebo box na svačiny, pro osobní 

potřebu příbor, nůž, hrnek na pití a lžičku, misku, malý hrnec, čaj, cukr ...(dle vlastního uvážení a 

potřeby).  

Deku pro případ chladnějšího počasí.  

Používání notebooků, osobních PC a ostatních elektrotechnických zařízení /vysoušeč vlasů, 

nabíječky akumulátorů…./ lze jen dle vnitřních předpisů DM a s platnou elektrorevizí, na vlastní 

zodpovědnost.  

Úhrada za ubytování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 

a ubytovacích a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ubytovaní žáci v DM 

mají zabezpečeno stravování. Úhrada za stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za ubytování se nemění, i když žák není 

ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák ubytován pouze část kalendářního měsíce 

z důvodu organizace školního roku školy, stanoví se úhrada za ubytování úměrně k počtu dnů, ve 

kterých je ubytován. 

Platba za ubytování na měsíc září 2023 bude provedena souhlasem k inkasu v měsíci srpnu 2023. 

Současně Vás upozorňujeme, že při nástupu do domova mládeže bude od každého žáka vybrána 

částka ve výši 300,- Kč. Částka je vedena jako záloha na úhradu škod, které žák způsobí neopatrností či 

úmyslně. Pokud žádnou škodu nezpůsobí, bude tato částka při ukončení ubytování v DM (po ukončení 

přípravy) vrácena zpět. 

Stravování ve školní jídelně naší školy (snídaně + svačina, obědy, večeře), na Komenského 

nám. 1 ve Stodě. První jídlo na DM – snídaně 4.9.2023. Jestliže žák v průběhu dne onemocní, musí si 

před odjezdem domů odhlásit stravu u vychovatelky DM. Pokud žák z důvodu nemoci opustí domov 

mládeže v průběhu dne, považuje se tento den neplánované nepřítomnosti strávníka za pobyt ve škole. 

Strava je tedy započtena v plné výši. Jestliže žák onemocní o víkendu a do DM v neděli večer nepřijede, 

musí rodiče nebo žák odhlásit stravu mailem nebo tel. na DM. 

 

Hlavní zásady a informace týkající se stravování a ubytování: 

➢ žáci, kteří jsou ubytováni na DM, musí povinně odebírat stravu, 

➢ žák bude ubytován a dostávat stravu pouze na základě zaplacené měsíční zálohy, 

➢ platba bude provedena jménem/variabilním symbolem žáka, 

➢ placení bude prováděno povoleným inkasem,  

 

Současně Vás upozorňujeme, že všichni žáci jsou povinni dodržovat školní rád a řád domova 

mládeže. V případě závažného porušení může být ubytování žáka ukončeno. 
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