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INFORMACE K PODMÍNKÁM UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

POKYNY K NÁSTUPU DO DM
1. Nástup do domova mládeže (dále DM) je povinný pro žáky den před oficiálním zahájením školního roku 20202021 (pondělí 31. 8. 2020) v době od 14.00 do 17.00 hodin. Žáci HŠ - učební obory, kteří budou ubytováni
v DM po celý měsíc a žáci ubytovaní pouze v sudé směně nastupují 31. 8. 2020. Žáci HŠ - učební obory
ubytovaní pouze v liché směně nastoupí přímo do DM Zlatý Zámek později, dne 6. 9. 2020 od 16.00 –
18.00 hodin. Zařazení do konkrétní výchovné skupiny a budovu bude uvedeno na informačním panelu naproti
recepci budovy Zlatý Zámek v Klíčové ul. č. 167/4. Nejpozději při nástupu žák předloží stejnopis této Informace
o podmínkách ubytování a stravování v DM, podepsaný zákonnými zástupci, pokud již nebyl zaslán nebo předán
souběžně s přihláškou před vlastním nástupem. Úhrada za stravování probíhá společně s úhradou platby za
ubytování dne 31. 8. 2020 do 18.00 hodin u vedoucí školní jídelny v přízemí budovy Zlatý Zámek (žáci HŠ –
učební obory v liché směně dne 7. 9. 2020), v den nástupu se nevaří. Pokud žák ze závažných důvodů nemůže
nastoupit ve stanovený den, musí být tato skutečnost oznámena nejpozději do 28. 8. 2020 (u žáků HŠ –
učební obory v liché směně do 4. 9. 2020), aby místo mohlo být i nadále rezervováno.
2. Při nástupu do DM žák předloží rozhodnutí o přijetí do DM podepsané zákonným zástupcem, rozhodnutí
o přijetí ke studiu SŠ, občanský průkaz uchazeče o ubytování a předá vychovateli 2 fotografie, odpovídající
aktuální podobě, o velikosti 3,5 x 4,5 cm, které budou použity na identifikační průkaz a osobní spis žáka/žákyně,
dále plastové pouzdro na průkazku o minimálních rozměrech cca 8,0 x 11,0 cm. Žáci si dále přivezou základní
hygienické potřeby, věci osobní potřeby a domácí obuv. Je možné používat vlastní ložní povlečení včetně
prostěradla (doporučujeme napínací s gumou po okrajích).
3. Před vlastním nástupem a ubytováním na jednotlivé pokoje uhradí žáci v hotovosti v budově Zlatý Zámek
částku za ubytování a stravování na kalendářní měsíc září 2020. Vydaným příjmovým dokladem
o uhrazení výše uvedených finančních částek se žáci prokáží u svého skupinového vychovatele.
4. V den nástupu se bude konat v prostorách školní jídelny domova mládeže v budově Božena Němcová,
Poštovní 55 setkání rodičů žáků 1. ročníků s vedením DMaŠJ za účasti ředitele, dále vedoucí
vychovatelky, případně dalších vedoucích pracovníků.
•

•
•

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku Hotelové školy Mariánské Lázně, HŠ-učební obory,
zařazených do sudé směny, dále 1. ročníků GaOA Mariánské Lázně a 1. ročníku JA-střední odborné školy
s.r.o. se konají od 17.00 hodin v prostorách školní jídelny domova mládeže, budova Božena
Němcová, Poštovní 55.
Na případné dotazy a připomínky ze strany zákonných zástupců a žáků vyšších ročníků škol je
vyhrazen čas od cca 18.00 hodin bezprostředně po informativní schůzce s rodiči žáků 1. ročníků.
Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků HŠ - učební obory, zařazených do liché směny
s nástupem dne 6. 9. 2020 se uskuteční pouze při vyvolaném zájmu z řad rodičů (bude případně
upřesněno).
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PODMÍNKY POBYTU ŽÁKŮ V DM
1.

Domov mládeže je určen žákům, kteří nemohou denně dojíždět do škol, zajišťuje žákům středních odborných
škol a učilišť ubytování a povinné celodenní stravování. Je centrem výchovy mládeže mimo vyučování a život
žáků je řízen Vnitřním řádem DM. Na ubytování není právní nárok a poskytuje se vždy na období jednoho
školního roku. Žáci jsou povinni opustit DM v době, kdy není DM v provozu, o všech školních prázdninách
a při vyloučení z DM. Provoz DM začíná v neděli od 17. hodiny a končí v pátek ve 14 hodin. Ubytování
o víkendech (kromě příjezdových nedělí) DM nezajišťuje.

2.

Poplatky za ubytování, stejně jako odečty z plateb, jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb.,
ve znění novely vyhlášky č. 436/2010 Sb. na 1.300,- Kč až 1.600 Kč měsíčně, měsíční částka za celodenní
stravování činí cca 1.500,- Kč (v září 2020 částka 1.560,- Kč). V září je nutné u nově nastupujících žáků také
připočíst částku 150,- Kč za nákup snímacího čipu sloužícího k objednávání a výběru stravy. Žáci ubytovaní
v DM se v něm dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování, § 2, odst. 3 a Vnitřního řádu DM také
celodenně stravují. Výjimky ze stravování povoluje v ojedinělých případech ředitel domova mládeže (např.
lékařem potvrzené závažné onemocnění, odečty stravy při nepřítomnosti žáka/žákyně v Mariánských Lázních
z důvodů nemoci nebo řízené praxe apod.). Pokud zákonný zástupce nebo žák neuhradí opakovaně
příspěvek na úhradu nákladů, spojených s ubytováním a stravováním ve stanoveném termínu s výjimkou
vážných důvodů, které mohou dočasně bránit poukázání příspěvků, dojde ze strany vedení DM
k ukončení ubytování žáka v domově mládeže a neuhrazená částka bude vymáhána soudní cestou.
Platba u žáků za ubytování a stravování probíhá na měsíc září 2020 v hotovosti v den nástupu (souhrnná částka
na září 2020 tak činí 2.860,- Kč. Platby za ubytování a stravování pro následující měsíce pak probíhají
inkasním způsobem nejpozději k 15. dni v měsíci na účet školské organizace u Komerční banky
Mariánské Lázně č. 8802390297/0100 na měsíc následující. Poplatek za měsíc říjen 2020 je splatný
15.9.2020.
Používání vlastních elektrospotřebičů, splňujících podmínky ČSN, je v ubytovacích prostorách DM vázáno na
jejich druh (od platby osvobozen holicí strojek, vysoušeč vlasů, kulma apod.), doložené protokolem o revizi
elektrického spotřebiče provedené dle ČSN 331610, souhlasem příslušného vychovatele a měsíčním
poplatkem 50,- Kč za elektrospotřebič (např. síťový radiopřijímač, hudební věž, notebook, netbook,
ultrabook, tablet atd.). Připojení k internetu je zdarma. Žákům je přidělen pro připojení k internetu
samostatný účet s nastavenými parametry. Udělení souhlasu vychovatele je nutné také při povoleném
výjimečném vnesení i dalších nadstandardních věcí žáka (např. sportovních potřeb apod.) za stanovených
podmínek a možného poplatku za uložení těchto věcí na určeném místě.

3.

Žák zodpovídá DM za všechny škody, které způsobí úmyslně nebo z nedbalosti a zákonný zástupce žáka
(zletilý žák) je hradí v plné výši. V případě nutnosti si DM vyhrazuje právo požadovat částku potřebnou
k pokrytí výloh, spojených se škodou (dokladováno protokolem o způsobené škodě na majetku školského
zařízení). DM není smluvně pojištěn proti ztrátám peněz a cenných předmětů, které nejsou zabezpečeny
uložením v pojištěných trezorech (finanční hotovost, šperky atd.), proto nedoporučujeme jejich vnášení do
DM bez vědomí vychovatele (pro případy zvláštního zřetele umožňuje DM uložení cenností na
přechodnou dobu do určených trezorů). V souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochranou majetku
domova mládeže souhlasí žák a zákonný zástupce s monitorováním některých veřejných prostor DM.

4.

Pokud dojde v průběhu školního roku k ukončení ubytování ze strany žáka z důvodů ukončení studia na střední
škole, ze zdravotních důvodů, z rodinných důvodů apod., je povinností zákonného zástupce nebo plnoletého
žáka tento pobyt ukončit bezodkladně písemnou formou s vyřízením výstupních formalit, nejpozději ke dni
ukončení. Předčasné ukončení ubytování žáka v DM není důvodem pro navrácení již uhrazené částky za
ubytování na daný kalendářní měsíc.

5. V celém areálu DM platí přísný zákaz kouření (a to včetně elektronických cigaret) a požívání návykových
látek. Jeho porušení je dostatečným důvodem k ukončení ubytování žáka! Vedení domova mládeže
upozorňuje zákonné zástupce žáka a zletilé žáky, že v případech důvodného podezření z užití návykových
látek je možné použití prostředků ke zjištění přítomnosti návykových látek. Výsledky s naměřenými
hodnotami budou protokolárně zaznamenávány a následně s nimi pak seznamován žák i zákonný
zástupce, příp. škola a spádový OSPOD. V případě pozitivního výsledku testu, náklady spojené
s testováním budou povinni rodiče nebo plnoletý žák uhradit.
6. V případě nesouhlasu zákonného zástupce s uvolňováním neplnoletého žáka/žákyně z domova mládeže na školní
akce a odborný výcvik po 22.00 hodině (viz zákon č. 561/2004 Sb., dále vyhláška č. 13/2005 Sb. O středním
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vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, § 12, písm.b,c,d Praktické vyučování a § 13, odst. 3 Odborný výcvik ve
znění dalších novelizací) vyžadujeme předání písemného stanoviska určenému skupinovému vychovateli
v průběhu kalendářního měsíce září (týká se především žáků HŠ).
7.

Při zvláště závažných porušeních VŘ DMaŠJ bude ze strany domova mládeže požadováno osobní jednání
se zákonným zástupcem žáka. V případech vstupu žáka do DM pod silným vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, dále vážnějšího zdravotního stavu žáka, schopného převozu apod. bude bezodkladně
kontaktován zákonný zástupce žáka/žákyně s oprávněným požadavkem pedagogických pracovníků na
osobní vyzvednutí a odvoz žáka/žákyně ze školského zařízení.

8.

Při nepřítomnosti žáka/žákyně v DM ze zdravotních či jiných důvodů, platí pro zákonné zástupce (příp. zletilého
žáka) povinnost informovat DM o důvodech a délce absence. Jedná-li se o nenadálou absenci (náhlé
onemocnění o víkendu atd.), požadujeme okamžitou telefonickou informaci na níže uváděná telefonní čísla.
Rovněž při předčasném odjezdu žáka z DM do místa trvalého bydliště v průběhu pracovního týdne, vyžadujeme
s předstihem písemné nebo telefonické oznámení zákonného zástupce žáka. Povinností rodičů nebo plnoletých
žáků je při absenci žáka odhlásit stravování na další den.

Adresa a kontaktní spojení:
Domov mládeže a školní jídelna, příspěvková organizace, Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně
budova Zlatý Zámek a Božena Němcová
webové stránky:
e-mailová adresa:
datová schránka:

recepce, ústředna +420 354 623 924
recepce mobilní kontakt GSM

+420 354 620 399
+420 739 322 338

http://www.dmasjml.cz
dmml@centrum.cz
z5mtrif

9. Součástí přijímacího řízení pro 1. ročníky je doložené lékařské potvrzení (postačí kopie lékařského potvrzení,
které bylo vystaveno pro školu). Zákonní zástupci jsou povinni informovat DM o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu
a vzdělávání.
10. Předané souhrnné informace slouží k zabezpečení kvalifikovaného výchovného působení v návaznosti na
poskytované školské služby. Obsah výchovné činnosti navazuje na obsah vzdělávací činnosti středních škol.
Vztah školské organizace s žákem a zákonnými zástupce je založen na principu oboustranné důvěry, tolerance,
dodržování nastavených podmínek a je projevem svobodné vůle a souhlasu zákonných zástupců žáka (příp.
zletilého žáka), vázaného na období příslušného školního roku. Předkládané informace procházejí každoročně
schvalovacím řízením, právní konzultací a nejsou v rozporu s platnou legislativou.

V Mariánských Lázních dne ……………………… 2020

___________________________
Mgr. K.Borský, ředitel DMaŠJ ML

_________________
podpis žáka/žákyně

__________________
podpis zák. zástupce I

___________________
podpis zák. zástupce II
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