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Ubytovací řád domova mládeže
Ubytovací řád domova mládeže vyplývá z požadavků zákona 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví,
vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých a vyhlášky 108/2005 Sb., ve znění vyhlášky 436/2010 Sb., o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních.
Domov mládeže /dále jen DM/ je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších
odborných škol zřizovaných Ústeckým krajem ubytování a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje ubytování i pro žáky a studenty soukromých škol a studenty dálkového
studia.
Kapacita DM je 135 ubytovaných.
1. Přihlášku k ubytování do DM v rámci zjednodušeného správního řízení od 1. 9. daného školního roku
podává zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student do 30. 6. předcházejícího školního roku na
předepsaném formuláři. Přihláška se podává na každý školní rok samostatně. O umístění do DM
rozhoduje na základě přihlášky ředitel školy. Rozhodnutí o umístění do DM je zasláno na adresu
žadatele. V případě převisu uchazečů o ubytování je základním kritériem pro umístění do DM datum
přijetí přihlášky. Dalšími kritérii jsou vzdálenost místa bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště,
sociální situace a zdravotní stav žáka. Na ubytování v domově mládeže není právní nárok.
2.

Přednostně jsou přijímáni žáci SOŠ.
Přijetí k ubytování je stvrzeno podepsáním Smlouvy
o poskytování ubytování v domově mládeže.

3.

Poplatek za ubytování je dán ceníkem služeb na daný školní rok. Úhrada za ubytování a stravování se
provádí bezhotovostním převodem, inkasem nebo výjimečně hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Před zahájením ubytování je ubytovaný povinen uhradit vratnou zálohu dle platného ceníku. Ubytování
je nutno uhradit nejpozději do 30. dne předchozího měsíce, při nedodržení platebních podmínek musí
ubytovaný uhradit smluvní pokutu za každý den prodlení dle aktuálního ceníku. Úhrada za ubytování se
nemění, i když student nebo žák není ubytován po všechny dny v měsíci.

4.

DM je v provozu během školního roku, vyjma prázdnin a státem stanovených svátků, vždy od neděle
16:00 hodin do pátku 14:45 hodin. Při odjezdu z DM si žáci do 18 let vyžádají od vychovatelky
odjezdovou knížku, kterou po příjezdu podepsanou zákonnými zástupci odevzdají ve vrátnici nebo
vychovatelce.

5.

Při každém odchodu z DM odevzdávají žáci průkazku a klíč od pokoje ve vrátnici.

6.

Návštěvy je nutné hlásit službu konající vychovatelce a nechat je zapsat do knihy návštěv ve vrátnici.

7.

Ubytovaní žáci a studenti mají ve vestibulu DM k dispozici uzamykatelné botníky na odkládání
venkovní obuvi a jsou povinni se přezouvat do domácí obuvi. Svrchní oděv ukládají na pokojích ve
skříních k tomu určených.

8.

Ubytovaní žáci a studenti mají možnost celodenního stravování ve školní jídelně - viz provozní řád
školní jídelny. Na každém patře DM je kuchyňka zásobována pitnou vodou z vodovodního řádu,
vybavena varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a ledničkou k přípravě teplých a studených nápojů,
čímž je zajištěn pitný režim ubytovaných. Stravující se studenti a žáci mají ke každému jídlu zajištěn
nápoj.

Pokoje ubytovaných jsou vybaveny na základě hygienických požadavků. Ubytovaným není dovoleno
samostatně přestavovat nebo stěhovat zařízení pokoje. Stolní lampičky pro lokální přisvícení pracovní
plochy stolu jsou k dispozici u vychovatelky. Výměna ložního prádla probíhá dle harmonogramu
výměny prádla 1x za 14 dní. Špinavé prádlo se odevzdá v místnosti určené pro manipulaci se špinavým
prádlem, která se nachází v přízemí DM a čisté prádlo si vyzvedne ve skladu prádla též v přízemí DM.
Čisté ložní prádlo je uloženo v uzamykatelných skříních a špinavé se plní do igelitových pytlů
k odvozu. Praní prádla včetně dopravy je zajištěno smluvně.
10. Ubytovaný z hlediska výchovného udržuje pokoj v pořádku a čistotě, provádí každý den běžný úklid
pokoje, což je setření prachu, vysání koberce, vynesení odpadků. Úklid pokoje je 1x týdně kontrolován
službu konající vychovatelkou.
9.

11. Úklid ostatních prostor se provádí denně a je zajištěn vlastními pracovníky DM v souladu
s hygienickými požadavky vyhlášky 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky 343/2009 Sb., denně jsou myty
podlahy, myty a desinfikovány umyvadla, sprchy, sociální zařízení, vysávány koberce v klubovnách,
vynášeny odpadky. 1x týdně se omývají a desinfikují stěny hygienických zařízení, včetně obkladů
umýváren a sprch, provádí se údržba a desinfekce všech odpadových nádob, provádí se očištění
rozvodů vzduchotechniky. Celkový úklid všech prostor včetně desinfekce, mytí oken, praní záclon,
čištění koberců, mytí svítidel a zařizovacích předmětů se provádí 2x ročně v době jarních a letních
prázdnin. Odvoz komunálního odpadu od DM je zajištěn smluvně 2x týdně. K ukládání použitých
plastových odpadů a papíru je k dispozici kontejner na plasty a kontejner na papír, odvoz je zajištěn též
smluvně dle potřeby.
12. První pomoc zajišťuje odpovědný pracovník dle traumatologického plánu. Lékárničky jsou umístěny ve
sborovně a ve vrátnici, jsou vybaveny základním zdravotnickým materiálem. Léky pro osobní potřebu
si ubytovaný zajišťuje sám na vlastní náklady. Kniha úrazů je umístěna ve vrátnici, kde se zapisují
veškeré úrazy ubytovaných. O dané skutečnosti jsou bezodkladně informováni rodiče, s kterými je
dohodnut další postup. Na začátku ubytování jsou všichni studenti a žáci prokazatelně seznámeni
s bezpečnostními předpisy a provozními řády.
13. V případě nemoci ubytovaného se postupuje dle závažnosti onemocnění. Rodiče jsou telefonicky
informováni vychovatelkou DM a následuje odvoz nemocného domů, v lehčích případech po dohodě
s rodiči odjedou studenti domů sami. Studenti starší 18let mohou odjet na vlastní nebezpečí sami.
V případě potřeby jsou studenti posláni k lékařskému ošetření.
14. Pro zvýšení fyzické kondice a otužování je zajištěna 1x týdně hodina plavání v bazénu školy, 1x týdně
hodina sportovních her s pedagogickým dozorem v tělocvičně školy. Dále je možnost využívat
rotopedy a posilovací stroje v relaxační místnosti DM, dále stolní tenis a stolní fotbal, vždy do
19.00hod. a také individuálně navštěvovat sportovní centra a Aquadrom v Mostě.
15. Režim dne ubytovaných žáků a studentů stanoví vnitřní řád DM, se kterým je každý ubytovaný
seznámen při nástupu do DM a je povinen se jím řídit.
16. Při ukončení ubytování je ubytovaný povinen osobně předat vyklizený pokoj určenému pedagogickému
pracovníkovi případně uhradit škody způsobené na zařízení pokoje.

V Mostě dne 30. 8. 2019

Zpracovala: Jaroslava Kačírková, vedoucí provozních jednotek
Karin Mitková, vedoucí vychovatelka
Schválila: Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy

Příloha č. 1 ubytovacího řádu
Odpočet úplaty za ubytování ve školním roce 2018/2019

Úplata za ubytování v DM se řídí § 5 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 4 cit. „výše měsíční úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny
v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve
škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.
Důvody a rozsah snížení úplaty je v kompetenci ředitele domova mládeže.
Odpočet úplaty za ubytování je možný pouze z uvedených důvodů:
 při nástupu pobytu na DM v průběhu měsíce a školního roku. (ode dne nástupu)
 při vykonávání odborné praxe v místě bydliště nebo mimo okres Most (2 týdny a déle)
 při přerušení ubytování z vážných rodinných důvodů (dlouhodobá nemoc 3týdny a déle)
V případě přerušení ubytování musí být pokoj vyklizen pro možnost dalšího využití.
Pro stanovení výše odpočtu je vždy podstatný započatý celý týden nepřítomnosti.
Výše odpočtu dle počtu týdnů :
 2 týdny…………………………….600,- Kč
 3 týdny…………………………….900,- Kč
 4 týdny (celý měsíc).…………….1200,- Kč
Odpočet se neprovádí z těchto důvodů:
 ukončení ubytování na vlastní žádost během měsíce ve školním roce
 ukončení ubytování v průběhu měsíce června
 ve zkouškovém období, v období volna před maturitou
 při krátkodobé nemoci
 při účasti na týdenních akcích pořádaných školou (sportovní kurzy, exkurze, výlety aj.)
Odpočet se provádí na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta.

V Mostě dne 31. 8. 2018
Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy

