
 

Důležité informace pro studentky ubytované v Domově mládeže a jejich rodiče. 
 

 

1) První příjezd do Domova mládeže 

Nástup do DM je den před začátkem školního roku. První ročníky mají příjezd v 17:00 hod. 

Ostatní ročníky v 18:00 hod. 

Ubytování prvních ročníků probíhá postupně podle příchodu do budovy. Vstup do DM je povolen pouze 

ubytovaným žákyním. Součástí vybavení DM je i ložní prádlo, žákyně si mohou přivézt svoje vlastní ložní prádlo.  

V 18:30 hod se první ročníky odeberou společně do jídelny, kde dostanou informace ohledně stravování a 

zakoupí si školní ČIP, který jim umožní vstup do školy, vstup do DM a odebírání stravy ve školní jídelně. 

Cena čipu je 200 Kč a zůstává studentkám po celou dobu studia. Po ukončení studia přestane být aktivní. 

 

  2) Ubytování 

Žákyně jsou ubytované na dvou a čtyř lůžkových pokojích.  Každá žákyně má k dispozici poměrnou část 

vybavení na pokoji: skříň, nástavec, skříňka, polička, šuplík. Je potřeba rozumně zvážit, kolik osobních věcí 

nutně potřebuje k pobytu na DM. Kapacita úložných prostor na pokojích je omezená. Proto prosíme o zvážení 

přivezených osobních věcí na DM. 

 

3) Stravování 

Žákyně se stravují ve školní jídelně, která zajišťuje 3X denně jídlo. Pro žákyně ubytované v domově mládeže 

platí jiné postupy při odhlašování stravného. Veškeré změny ve stravování probíhají formou písemných nebo 

telefonických žádostí  zákonných zástupců žákyně. Je několik variant stravování.  

 První: Celodenní strava – jednotlivá jídla se nedají odhlásit, ale náhrada za oběd nebo večeři je předem 

nahlášený balíček. Celý den se odhlásit může na základě předložené žádosti.   

Druhá: Stravování bez večeří – nahlásí se předem a platí po celý rok. 

Třetí: Stravování bez pondělních snídaní – nahlásí se předem, platí po celý rok a je určeno pro ty, které přijíždějí 

na DM v pondělí ráno. 

 

4) Žádost o změnu – během studia řeší rodiče nebo zákonní zástupci změny formou žádosti. Jedná se o 

omluvení nepřítomnosti v DM, žádost o prodloužení vycházky, změny ve stravování. Všechny tyto požadavky se 

řeší formou žádosti, která se posílá na e-mail: bonkova@oaberoun.cz     
 

Žádost je možné podat i písemně. Při dosažení plnoletosti si žákyně vypisují žádosti samy. 
 

Žádost je napsaná ve formátu A4. Obsahuje adresu (komu je určena), věc (o co se žádá), stručný důvod, datum 

odjezdu a příjezdu z DM, ohlášení stravného, datum napsání žádosti a podpis. Prosíme při psaní žádosti 

uvádějte celé jméno dcery (v DM je 140 žákyň). 

Požadavky i dotazy je možné řešit i telefonicky na tel: 311 604 938.  

Provozní doba domova mládeže je od neděle 18:00 hod. do pátku 14:00 hodin. 

 

5) Používání elektrospotřebičů – na základě kontroly požárního a bezpečnostního technika v DM je požadován 

na všechny spotřebiče, které studentky používají pro svojí osobní potřebu, Protokol o revizi elektrického 

spotřebiče, nebo prodlužovacího přívodu dle ČSN 33 1610. 

 

6) Opuštění DM –v případě odjezdu žákyně z DM  (na jeden, nebo více dní), je nutné podat písemnou žádost. 

Po tuto dobu přebírají  zodpovědnost zákonní zástupci. 

 
 

 


