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INFORMACE PRO RODIČE UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ - školní rok 2021/2022 
  

NÁSTUP DO DOMOVA MLÁDEŽE  
 

Nástup k ubytování je možný: 
▪  v úterý  31. 8. 2021 od 16,00 do 21,00 hod. 
▪  ve středu 1. 9. 2020 od  7,00 do 16,00  hod. 

 
Při nástupu všichni žáci odevzdají tyto tiskopisy:  

▪ týdenní přehled čerpání vycházek  
▪ souhlasné prohlášení ohledně organizačních záležitostí v DM 
▪ souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR) 

Nově ubytovaní žáci ještě odevzdají: 
▪ 2 fotografie formát OP (průkazka, osobní spis) 
▪ souhlas k inkasu, potvrzený peněžním ústavem (žáci, již dříve ubytovaní v DM, nemusí odevzdávat!!) 

 
Seznam doporučených věcí potřebných k pobytu: 
Potřeby osobní hygieny, toaletní papír, domácí obuv, vhodné domácí a noční oblečení, prádlo a oblečení na 
jeden týden, nádobí pro osobní potřebu (talíř, hrneček, lžíce, příbor), ramínka na šaty, malý visací zámek na 
osobní skříňku. 
Ubytovaní žáci obdrží: 
Ložní prádlo, přikrývku a polštář, přehoz, lampičku a klíč od pokoje. 
 

CENÍK SLUŽEB PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY 
STRAVOVÁNÍ 
Ubytovaní žáci odebírají stravu ve školní jídelně, poplatek za stravování je v souladu s platnými předpisy a 
odpovídá finančnímu normativu na nákup potravin: 
Snídaně a přesnídávka:  24,- Kč 
Oběd:     31,- Kč 
Večeře a svačina:   34,- Kč 
Celodenní stravování:  89,- Kč 
 
Odběr a regulace stravy: prostřednictvím identifikačního média (čipu) nebo na www.dmcb.cz. Čip není 
poskytován proti záloze, je zakoupen strávníkem za 115,- Kč a stává se jeho majetkem.  
Odhlášení stravy: nejpozději den předem do 11,00 hodin- v pokladně DM, telefonicky, e-mailem, v boxu 
v hale prostřednictvím čipu nebo na www.dmcb.cz. 
 
UBYTOVÁNÍ 
Poplatek za ubytování činí 1. 400,- Kč měsíčně. Ubytování je poskytováno pouze ve dnech školní výuky na 
jeden školní rok. Součástí poplatku jsou spotřebované energie a možnost celoplošného Wi-Fi připojení 
k internetu. 
Platba poplatků za stravu a ubytování probíhá:  

▪ bezhotovostním platebním stykem každého 20. dne předcházejícího měsíce nebo 
▪ v hotovosti v pokladně DM do každého 20. dne předcházejícího měsíce.  

 
Žádáme rodiče o zajištění dostatečné finanční hotovosti na účtech. V případě, že nedojde k úhradě 
poplatků za ubytování a stravu po dobu dvou po sobě jdoucích měsíců, budeme nuceni žákovi ukončit 
pobyt v domově mládeže!! 
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Úhrada poplatků za ubytování a stravu na měsíc září : 
Pro nově ubytované žáky platí:  
pokud má platba na měsíc září proběhnout již bezhotovostním převodem, je třeba přiložený tiskopis: 
„Souhlas k inkasu“ potvrdit u Vašeho peněžního ústavu a odevzdat zpět domovu mládeže do konce měsíce 
června 2021!! 
Při odevzdání tiskopisu v pozdějším termínu (např. v den příjezdu) je nutné provést platbu na měsíc září v 
hotovosti v pokladně DM, od října již bude platba prováděna bezhotovostně. 
 
PROVOZNÍ DOBA POKLADNY DM: 
PO 23. 8.:   8,00 –  12,00 hod. 
ÚT 24.8.:   12,00 – 16,00 hod. 
ST 25. 8.:    8,00 –  12,00 hod. 
ČT 26. 8.:    8,00 –  12,00 hod. 
PÁ 28. 8.:    zavřeno 
 
Pondělí 30. 8.:  8,00 – 11,00 hod.  11.45 – 12.00 hod. 
Úterý 31. 8.:   16,00 – 21,00 hod. 
Středa 1. 9.:      8,00 – 11,00 hod.  11.45 – 15.00 hod. 
        
Při platbě stravy v den příjezdu nebude mít žák zajištěnou stravu na následující den, tudíž je třeba, aby měl 
s sebou vlastní stravu nebo dostatek finanční hotovosti na její nákup. 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

• V případě náhlého onemocnění jsou povinni zákonní zástupci zajistit odvoz žáka domů. 
 

• V domově mládeže nelze mít tyto vlastní elektrospotřebiče: mikrovlnná trouba, varná konvice, 
 stolní PC, televize, lednička.  
 

• Žák je povinen učinit opatření proti odcizení svých věcí, skříňku na pokoji si zabezpečí přineseným 
visacím zámkem. Rovněž doporučujeme, aby žáci nepřinášeli do domova mládeže cenné předměty 
a vyšší částky peněz. Každý žák obdrží vlastní klíč od svého pokoje, při ztrátě je nutno uhradit 
poplatek za nový klíč ve výši 100,- Kč. 
 

• Nebudou-li uhrazeny poplatky za stravu a ubytování dva po sobě jdoucí měsíce, bude žákovi 
ukončen pobyt v domově mládeže!  

 

• Zákonný zástupce žáka nebo žák zletilý je povinen uhradit všechny škody, které úmyslně 
či z nedbalosti způsobí ubytovaný žák poškozením majetku domova mládeže! 

 

• Domov mládeže má právo v době mimo školní vyučování (víkend, prázdniny) poskytovat ubytování 
účastníkům sportovních akcí. Výtěžek z této doplňkové hospodářské činnosti je vždy investován do 
vybavení domova mládeže. Povinností žáků je v den odjezdu uklidit pokoj, sbalit si osobní věci a 
připravit pokoj dle pokynů vychovatele. 
 

• Podmínky pobytu a stravy v domově mládeže stanoví Vnitřní řád DM a Vnitřní řád ŠJ, který je 
zveřejněn na www.dmcb.cz.  Žádáme Vás o seznámení s těmito dokumenty! 

 
Kontakty: 

RECEPCE, SPOJOVATELKA: 387 318 242 

ŘEDITELKA (Mgr. Křížová Lucie): 737 046 354 

POKLADNA (Šindelářová Markéta): 387 929 212   

Ostatní kontakty na www.dmcb.cz 

 

Příjemný pobyt v našem domově mládeže přejí vychovatelé a ostatní zaměstnanci DM 
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