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Nástup na DM: vždy v den předcházejícímu dni začátku školního roku 
16.00 – 19.00 hod. pro nově ubytované, do 21.00 hod pro stávající. 
O pozdějším nástupu na domov (nemoc, akce školy) nás neprodleně informujte na tel: 724 519 481. 
 
Provoz DM: v běžném pracovním týdnu od neděle 16.00 hod. do pátku 14.30 hod. nonstop. 
Úplata za ubytování: se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb., a její novelou č. 436/2010 Sb. Úplata za měsíční ubytování činí 1200,- 
Kč a je splatná do 10. dne předchozího měsíce (úplata na září je splatná od 1. 8. do 10.8.).  
Úplatu uhradí plátce bezhotovostně, převodem na účet: 40632811/0100, specifický symbol: 9999, variabilní symbol obdrží 
žák spolu s rozhodnutím o ubytování.   
 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka. 
 
Výše úplaty se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud však v průběhu školního roku 
žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v DM 
ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží (střídání teoretického a praktického vyučování). Pro snížení platby je nutná 
předchozí žádost a potvrzení ze školy, podané u vedoucí DM.  
 
Snížení úplaty je dále možné ze sociálních důvodů, pokud žadatel pobírá dávky v hmotné nouzi a doloží písemné potvrzení 
s žádostí o snížení úplaty ředitelce SŠLCH.  
Vyúčtování úplaty za ubytování provede vedoucí DM po skončení pololetí. Měsíční úplata se přiměřeně sníží, pokud žák 
nastoupí k ubytování v průběhu započatého měsíce. 
 
Žáci si přivezou: přezůvky, domácí oděv, hygienické potřeby, toaletní papír, ručník, léky, noční úbor, pružné prostěradlo, 
nepropustný chránič matrace (90X200), visací zámek, vlastní nádobí (talíř, hrnek, příbor, pánev apod.), čisticí prostředky 
na nádobí (houbu, jar), utěrku a návleky na obuv pro vstup do jídelny. 
Při nástupu žák obdrží klíč od uzamykatelné skříňky oproti záloze 50,- Kč. 
Pro připojení k internetu je nutný vlastní síťový kabel cca 10 m nebo přes WI-FI. 
 
DM zajišťuje pravidelnou výměnu ložního prádla, žák může mít i vlastní ložní prádlo. 
Žáci mohou používat vlastní elektrospotřebiče, nahlášené v dotazníku (obdrží při nástupu). Vlastní spotřebič podléhá revizi. 
Hromadnou revizi zajistí DM v průběhu měsíce října. Poplatek za revizi jednoho spotřebiče činí 40,- Kč. Revizi nepodléhá 
nový spotřebič po čas záruky, kde je však nutno doložit kopii dokladu o zakoupení.  
 
Povolené spotřebiče: notebook, tiskárna, lampa, lednice, kulma, fén, žehlička na vlasy, kulmofén, holicí strojek, 
prodlužovací kabel s vypínačem, switch (pouze pokud je odborně zapojen), kávovar ( dle uvážení vychovatele).  
 
Spotřebiče povolené používat pouze na kuchyňce: toustovač, el. hrnec, topinkovač. 
 
Nepovolené spotřebiče: vařič, televizor, stolní počítač, router a veškeré síťové prvky, zvukové sestavy, bluetooth 
reproduktor, mikrovlnná trouba, auto lednice, varná konvice, prodlužovací kabel bez vypínače. 
 
Podmínkou užívání notebooku je úhrada poplatku za elektrickou energii ve výši 150,-Kč na tři měsíce (9-11, 12-2, 3-5). 
 
K ukončení ubytování v průběhu školního roku vyplní zákonný zástupce žáka nebo žák zletilý výstupní list, a to nejpozději 
do konce předchozího měsíce před plánovaným ukončením pobytu.  

 
Ubytování cizích osob: V rámci doplňkové činnosti organizuje DM v průběhu školního roku ubytování sportovních a 
kulturních akcí. Výtěžek z těchto akcí je investován do vybavení DM. Povinností žáků je do 8.00 daného dne připravit pokoj 
(uzamknout osobní věci, svléknout povlečení) dle pokynů vychovatele. 
 
Informace o stravování naleznete na stránkách naší školy sslch.cz  
 

POKUD ŽÁK NENASTOUPÍ NA DM, OZNAMTE TUTO SKUTEČNOST ELEKTRONICKY NA:  
rauserova@sslch.cz nebo dm@sslch.cz 
 
 

Podmínkou nástupu je uhrazení platby za ubytování do 16. 8. 
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