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DOMOV MLÁDEŽE SZŠ SVITAVY, KIJEVSKÁ 1909/7 

INFORMACE PRO RODIČE A UBYTOVANÉ ŽÁKY (ŠKOL. ROK 2021/22) 
 

PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE 

Činnost DM se řídí vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb., v platném znění, a vnitřním řádem DM. Provoz DM 
začíná večer před dnem školního vyučování (obvykle v neděli) a je přístupný žákům po dobu vyučovacího 
týdne. Volné dny, víkendy a prázdniny tráví žáci doma.  

V DM se nachází pokoje I. kategorie (nejvýše 3 lůžka) a II. kategorie (4 lůžka). K umístění na konkrétní 
pokoj dojde až po nástupu žáků. Ložní prádlo je ubytovaným poskytováno a pravidelně měněno v souladu 
s vyhláškou. Ubytovaným na DM dále slouží klubovny, studovny a kuchyňky na každém patře. Celý objekt 
je pokryt signálem WI-FI.  

CENA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

• pokoj I. kategorie (do 3 lůžek) – 1350 Kč/měsíc 

• pokoj II. kategorie (4 lůžka) – 900 Kč/měsíc 

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním 
měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, 
opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. To se týká i eventuálního uzavření 
školy na základě rozhodnutí MZd nebo KHS. 

Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost 
ve škole a úplata za ubytování se hradí. 

Celodenní stravování ubytovaných žáků zajišťuje SZŠ ve vlastní školní jídelně v budově školy (vzdálenost 
od DM 10 minut chůze).  

Ubytovaní žáci SZŠ odebírají stravu v rozsahu snídaně (17 Kč) – oběd (35 Kč) – večeře (30 Kč) – druhá 
večeře (16 Kč). Žáci z jiných škol odebírají stravu bez oběda, eventuálně bez snídaně. Případné výjimky ze 
stravování je třeba individuálně projednat s vedoucí školní jídelny Věrou Kavalcovou. 

ZPŮSOB ÚHRADY UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

Platba za ubytování a stravování se se provádí společně inkasním převodem z účtu zákonného zástupce 
na účet školy. Úhrada zálohy se uskutečňuje v polovině předchozího měsíce. Žádáme plátce, aby 
nepoužívali trvalý příkaz, protože tak vznikají velké přeplatky, které musí škola sledovat a případně 
průběžně vracet. 

Údaje k inkasu jsou uvedeny na přihlášce ke stravování. Přihláška platí po celou dobu studia.  

Žákům gymnázia a obchodní akademie, kteří dosud ubytováni v DM nebyli, přihlášku zasíláme v příloze.  

Případnou úhradu v hotovosti je třeba individuálně projednat s vedoucí školní jídelny Věrou Kavalcovou. 

V první inkasní platbě bude úhrada za ubytování ve výši 1350 Kč, případný rozdíl za ubytování v pokoji II. 
kategorie bude zohledněn v příštím inkasu. Konečné vyúčtování nákladů na ubytování a stravování bude 
provedeno na konci školního roku nebo při ukončení ubytování v DM. 

Upozorňujeme na nutnost odhlašování stravy v případě nepřítomnosti, neodhlášená strava je od 2. 
dne nepřítomnosti účtována v plné ceně (včetně režijních nákladů). 

ZAHÁJENÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

DM bude otevřený pro ubytování žáků v úterý 31. srpna 2021 od 17 hodin. Ubytovat se lze také ráno 
1. září do 7,30 hodin. Při ubytování je třeba vychovatelkám sdělit důležité informace o žácích (případné 
obtíže, onemocnění, léky aj.). 
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Stravování pro žáky SZŠ začíná 1. září obědem, pro žáky gymnázia a obchodní akademie 1. září 
večeří. 

S sebou na DM si ubytovaní přivezou:  

• aktuální průkazovou fotografii, občanský průkaz, 

• platný certifikát o ukončení očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci covid-19 (pokud některý 
z těchto certifikátů žák má nebo ho již nepředložil v loňském školním roce), 

• peníze na kapesné a drobné další výdaje, zálohu 50 Kč na klíček k bezpečnostní skříňce (bude 
vrácena po odevzdání klíče), 20 Kč na pořízení čipu do školní jídelny (pouze žáci GY a OA), 

• 2 visací zámky (na botník a skříň),  

• potřeby na vyučování, věci osobní potřeby (oblečení a obuv, přezůvky, oblečení na spaní, spodní 
prádlo a ponožky), košíky nebo pevné krabice na osobní věci, 

• skleničku a hrníček na pití, talíř, misku, příbor, utěrku, 

• hygienické potřeby, toaletní papír, ručník, respirátor, 

• léky, pokud je ubytovaný žák užívá. Každý by měl mít vlastní léky pro případ bolesti, teploty nebo 
průjmu, vychovatelky nejsou oprávněné léky podávat. 

Každý elektrospotřebič (kulma, fén, holicí strojek aj.) musí mít platnou revizní kontrolu. Bez revize nelze 
spotřebiče používat. 

 

KONTAKTY 

• SZŠ: Purkyňova 256/9, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 100, e-mail skola@szs.svitavy.cz, web 
www.szs.svitavy.cz 

• DM SZŠ: Kijevská 1909/7, 568 02 Svitavy, tel. 702 286 746, e-mail dm@szs.svitavy.cz 

• vedoucí vychovatelka DM: Ivana Čermáková, tel.: 702 086 635, e-mail: cermakova@szs.svitavy.cz 

• ředitel SZŠ: PhDr. Radim Dřímal, tel: 777 635 100, e-mail: drimal@szs.svitavy.cz 

• ekonomka: Milena Janoušková, tel.: 702 286 744, e-mail: janousko@szs.svitavy.cz 

• vedoucí školní jídelny: Věra Kavalcová, tel.: 702 286 742, e-mail: kavalcov@szs.svitavy.cz 

 

POKYNY K PREVENCI ONEMOCNĚNÍ COVID19 

Podle rozhodnutí Vlády ČR budou na začátku školního roku všichni žáci 3x testováni antigenními testy. 
Pokud se žák dostaví nejprve na domov mládeže, první testování proběhne zde; v případě negativního 
výsledku obdrží potvrzení, které předloží ve škole a zde již testován nebude.  

Výjimku z testování mají ti žáci, kteří předloží certifikát o ukončení očkování nejméně před 14 dny, nebo 
potvrzení o prodělané nemoci covid-19 ne starší 180 dnů. 

V současné době platné opatření MZd požaduje nošení respirátoru nebo roušky o stejné účinnosti ve 
společných prostorech domova (chodby, kuchyňky, studovny). Rodiče nebo jiný doprovod žáků při 
ubytování prosíme, aby při vstupu do budovy použili dezinfekci rukou a po celou dobu přítomnosti v DM 
měli nasazený respirátor. 

Upozorňujeme, že dosud nebyla zveřejněna pravidla pro chod škol a školských zařízení od 1. září 2021. 
Informace platné pro školu, domov mládeže a školní jídelnu zveřejníme po obdržení ministerského 
manuálu na webu školy a v obvyklých komunikačních kanálech (Bakaláři, Teams).  

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

přejeme vám příjemné prožití zbývajících prázdninových dnů a těšíme se na setkání při zahájení školního 
roku. 

 

Ve Svitavách 17.8.2021 

 

    Ivana Čermáková, v. r.      PhDr. Radim Dřímal, v. r. 

vedoucí vychovatelka DM      ředitel SZŠ 


