
                                                       Blatenská 313, 341 01 Horažďovice 

Domov mládeže 

 

 

Informace ubytovaným žákům a zákonným zástupcům 

 

1. O DOMOVĚ MLÁDEŽE (dále jen DM) 

Ubytování v DM Střední školy v Horažďovicích je ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Ve 2. 

nadzemním podlaží je společné sociální zařízení a sprchy, ve 3. a 4. nadzemním podlaží mají dva pokoje 

společné sociální zařízení se sprchou. 

Ubytovaní žáci mohou v rámci pobytu využívat kuchyňku (vybavená mikrovlnkou, lednicí, varnou 

konvicí, toustovačem), společenskou místnost s knihovnou, televizí, třídu s počítači a připojením k 

internetu. K dispozici je zrcadlová posilovna, tělocvična, stůl na stolní tenis a venkovní víceúčelové 

hřiště. DM umožňuje žákům ve spolupráci s organizacemi ve městě rozsáhlé možnosti plnohodnotného 

využití volného času formou svobodně volných zájmových aktivit. 

 

2. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

 

a) úplata za ubytování – je stanovena v souvislosti s vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb., 

(Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních ve znění pozdějších předpisů) 

stanovena následovně: 

 

 ubytování ve všech pokojích   900,- Kč/lůžko/měsíc 

 

Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pouze 

z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, se úplata úměrně sníží. Žáci do 24. dne 

v měsíci nahlásí vedoucí vychovatelce změny pobytu v DM, které budou mít vliv na výši poplatku za 

ubytování (odborná praxe, odborné kurzy). Pokud změny nebudou nahlášeny písemnou formou 

(email), bude účtován celý měsíc pobytu. 

b) úplata za stravování – je stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., (Vyhláška 

o školním stravování) následovně: 

 

 za snídani s přesnídávkou   23,- Kč 

 za oběd     29,- Kč 

 za večeři se svačinou    30,- Kč 

Částka za celodenní stravu je 82,- Kč. 



Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Odhlášení stravy je nutno provádět den předem do 13:30 

hodin nebo v ten den nejpozději do 7:30 hodin u vedoucí školní jídelny paní Fuchsové (dále jen VŠJ), 

376 541 123, fuchsova@sskola.horazdovice.cz. 

V případě nemoci je možné odhlásit stravu stejným způsobem. 

 

3. ZPŮSOB ÚHRADY UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

 

 Bezhotovostně prostřednictvím inkasa (tuto formu škola upřednostňuje), je nutné dbát na 

to, aby byla platba připsána na účet školy nejpozději do 6. následujícího měsíce (např. za září 

do 6. října – v částce je zahrnuta platba za ubytování za měsíc říjen a platba odebrané stravy 

za září). Pokud nebude platba uhrazena v daném termínu, je to důvod pro neposkytnutí stravy. 

 

 Převodem na účet školy 

 

 V hotovosti (zcela výjimečně - v sekretariátu školy u paní Roubalové a u VŠJ paní Fuchsové). 

Odebraná strava za červen bude účtována k 7. červenci, záloha na stravné bude ponechána na 

nový školní rok – nebude vrácena. 

Vrácena bude pouze u ročníků, které ukončily docházku (2. nástavbové studium, 4. ročník 

maturitní, 3. ročníky učebních oborů, které nepokračují v nástavbovém studiu) nebo při ukončení 

stravování. 

V den nástupu k ubytování uhradí zákonní zástupci nových žáků školy zálohu 100,- Kč za čip na 

odebírání stravy u VŠJ paní Fuchsové a odevzdají potvrzený souhlas k inkasu. 

 

4. DŮLEŽITÉ KONTAKTY – (je dobré si je uložit do mobilu) 

 

 

 

 
ROUBALOVÁ Blanka 

 
376 541 111 
roubalova@sskola.horazdovice.cz 

 
sekretariát 
číslo dveří 142 

      FUCHSOVÁ Jana 
 
376 541 123 
fuchsova@sskola.horazdovice.cz 

 
vedoucí školní jídelny 
číslo dveří 213 

PRÝMASOVÁ Jiřina 
 
725 329 473, 376 541 129 
dm@sskola.horazdovice.cz 

 
vedoucí vychovatelka DM 
číslo dveří 315 

 



 

5. REŽIM DNE V DOMOVĚ MLÁDEŽE 

 

 budíček, osobní hygiena, úklid a předání pokoje 06:00 – 06:45 

 snídaně, odchod na vyučování a odborný výcvik 06:45 – 07:30 

 oběd, osobní volno      12:00 – 16:00 

 schůzka výchovné skupiny,  

svačina, činnosti dle týdenního plánu    16:00 – 18:00 

 večeře        18:00 – 18:30 

 osobní volno, činnost dle týdenního plánu  18:30 – 19:00 (na jaře do 20:00) 

 samostudium       19:00 – 20:30 (na jaře od 20:00) 

 hygiena, příprava na večerku, večerka    21:30 – 22:00 

 noční klid       22:00 – 06:00 

 

 pondělní příjezd ubytovaných do DM   06:00 – 09:30 

 páteční odjezd ubytovaných z DM    12:00 – 14:30 

 

 

6. PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ V DM V DEN NÁSTUPU 

 

 Nejpozději do 25. srpna v daném roce musí být připsána na účtu školy částka 2.600,- Kč formou 

příkazu k úhradě (1.700,- Kč záloha na stravu, 900,- Kč ubytování). 

Číslo účtu školy: 7935351/0100  

 Je nutné odevzdat:  

o Potvrzení o bezinfekčnosti (zákonný zástupce nebo zletilý žák),  

o Souhlasné prohlášení (zákonný zástupce nebo zletilý žák) - dokumenty ke stažení zde 

o 1 fotografii žáka 1. ročníku odpovídající aktuální podobě o velikosti 5 x 4 cm,  

o Platný doklad o revizi na příslušný elektro spotřebič  

 Na co nezapomenout: 

o oblečení pro pobyt v DM  

o pyžamo nebo věci na spaní, přezůvky – NE sportovní obuv! 

o hygienické potřeby  

o hrneček, lžičku, příbor 

o léky – pokud jsou žákem pravidelně užívány – nutno zapsat do přihlášky k ubytování a  

informovat vychovatele! 

 

 

 

https://sskola.horazdovice.cz/domov-mladeze/

