Informace ubytovaným a jejich zákonným zástupcům
1. O DOMOVĚ
Ubytování v DM Lovosická (pracoviště Lovosická) je vždy ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Ubytovaní žáci a studenti mohou v rámci pobytu využívat společenskou místnost s kuchyňkou
(lednice, sporák, mikrovlnka, varná konvice, topinkovač), počítačem a televizí umístěnou v každém patře. K dispozici je
posilovna, zrcadlová tělocvična, venkovní víceúčelové hřiště, společenská místnost, zkušebna s klavírem, venkovní stolní
tenis, knihovna a počítače s připojením k internetu v počítačovém koutku. DM má vlastní stravovací zařízení /není povinné/.
DM umožňuje žákům a studentům rozsáhlé možnosti plnohodnotného využívání volného času formou svobodně volených
zájmových aktivit, včetně nabídky doplňujícího a rozšiřujícího zájmového vzdělávání navazujícího na vzdělávací činnost
středních škol – další informace sdělí skupinoví vychovatelé.
2. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Stravování je zajištěno ve vlastním stravovacím provozu DM, kdy ubytovaným nabízíme snídani, oběd a večeři, (možný
také oběd). Večeři (i oběd) je možné si vybrat z více druhů jídel. Přihlášení a odhlášení jídla je nutno provést do 12,00 hod.
dva pracovní dny předem. Přihlašování stravy je možné, až po přidělení pokoje.
a. Úplata za stravování je stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2008 Sb. (vyhláška o školním stravování)
následovně:
 Úplata za snídani
33,- Kč
 Úplata za oběd
40,- Kč
 Úplata za večeři
50,- Kč
b. Úplata za ubytování je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb. (vyhláška o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních) stanovena následovně:
 Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
1.550,- Kč/lůžko/měsíc
 Ubytování v jednolůžkovém pokoji
1.600,- Kč/lůžko/měsíc
 Ubytování o víkendu (pouze plnoletí studenti)
100,- Kč/lůžko/víkend
Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním
měsíci.
3. DALŠÍ ÚPLATNÉ SLUŽBY
a. Vlastní spotřebiče v pokojích je možné používat pouze po jejich nahlášení příslušnému vychovateli, proměření
pověřenou osobou a uhrazení poplatku.
b. Připojení k internetu na pokojích – je poskytováno v ceně 130,- Kč/měsíc.
4.

ZPŮSOB ÚHRADY UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Každý ubytovaný má v rámci DM zřízen svůj vlastní účet (uváděné identifikačním číslem ubytované).
Záloha zaplacená při žádosti o ubytování ve výši 3.500 Kč bude připsána na tento účet jako počáteční vklad, ze kterého
budou automaticky strhávány poplatky za všechny poskytované služby (ubytování – vždy k 1. dni v měsíci, stravování –
vždy k datu objednání stravy a další úplatné služby průběžně podle využití).
Finanční prostředky (kredit) na účtu ubytované je nutné doplňovat:
a) převodem na účet DM nebo složením hotovosti v UNICREDIT na účet č. 514835005/2700, variabilní symbol =
identifikační číslo ubytované. Doporučujeme zavést trvalý měsíční příkaz k úhradě ve výši minimálně 2 500 Kč na
ubytování a stravování,
b) výjimečně složením hotovosti v sekretariátu DM nebo složenkou s uvedením variabilního symbolu = identifikační
číslo ubytovaného.
Aktuální stav účtu a vyúčtování jsou průběžně dostupné prostřednictvím internetu na adrese www.dmlovosicka.cz.
Vyúčtování je provedeno v červnu daného roku. v případě ukončení pobytu během roku na konci příslušného měsíce.
Přeplatek bude vrácen převodem na účet následující měsíc po ukončení. Pro Slovenské studenty doporučujeme zřídit si
český účet, na zahraniční účet se peníze nevrací.

5. IDENTIFIKACE UBYTOVANÝCH A INFORMAČNÍ SYSTÉM
Informační systém DM umožňuje ubytovaným žákům a studentům a zákonným zástupcům přes internet sledovat svůj
průběh ubytování v DM, kontrolovat své náklady a stav účtu, objednávat a rušit stravu atd.
Přihlásit se do systému můžete na www.dmlovosická.cz. Přihlašovací údaje Vám sdělí při nástupu vychovatel/ka.
Průkaz ISIC je čipová karta, přes kterou je zaznamenávána docházka do DM a strhávají se platby za některé využívané
služby.
6. DŮLEŽITÉ KONTAKTY







Mgr. Lada Sojková, ředitelka, 286 003 102, sojkova@dmlovosicka.cz
Mgr. Silvie Vašíčková, hlavní vychovatelka, 286 003 118, vasickova@dmlovosicka.cz
Bc. Hana Zumrová, vedoucí vychovatelka DM Lovosická, 286 003 103, zumrova@dmlovosicka.cz
Omluvenky, hlavní služba, 286 003 116, 734 441 342, dml.omluvenky@dmlovosicka.cz
Skupinoví vychovatelé, příjmení@dmlovosicka.cz
Petr Štěpánek, vedoucí provozu, 286 003 106, stepanek@dmlovosicka.cz

7. REŽIM DNE
Snídaně:
Obědy:
Večeře:
Noční klid:
Denní příchody do DM:
Odjezdy z DM v pátek:
Hlášení vycházek:
Příjezdy do DM v neděli:
Doba studijního klidu:

06.00 – 08.00 hod.
11.45 – 13.30 hod.
17.30 – 18.30 hod.
22.00 – 06.00 hod.
do 19.00 hod.
do 14.00 hod.
do 19 hodin
17.30 – 22.00 hod.
15.00 – 20.00 hod.

Vycházkové volno určuje vychovatel/vychovatelka podle věku
žáka s přihlédnutím k plnění jeho povinností ve škole a v DM.
Obecně platí:
 první ročník - do 20.00 hod., 1x týdně
 druhý ročník - do 21.00 hod., 1x týdně
 třetí ročník - do 22.00 hod., 2x týdně
 nad 18 let věku a VOŠ - dle individuální dohody
s vychovatelem/vychovatelkou nejdéle však do 01.00 hod,
nebo ráno od 05.00 hod

8. VNITŘNÍ ŘÁD DM - VÝTAH
1. Ubytovaný žák má právo:
užívat přidělenou místnost s příslušenstvím, užívat zařízení domova určeného žákům a studentům k účelnému využití
volného času v dobách k tomu určených denním režimem, podílet se na organizování života žáků a studentů v domově,
účastnit se všech akcí pořádaných v domově mládeže nebo jím organizovaných, být zvolen do rady DM, požadovat
pravidelnou výměnu prádla v souladu s platným hygienickým předpisem, podávat připomínky a podněty vedení domova,
vychovatelům, v průběhu školního roku ve dnech pracovního klidu a o prázdninách odjíždět k rodičům (v pracovní dny po
dohodě zákonného zástupce s příslušným vychovatelem), žádat o vycházku, přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru
areálu DM, požádat o informaci, radu či pomoc kteréhokoliv vychovatele, výchovného poradce nebo i zaměstnance DM.
2. Ubytovaný žák má povinnost:
dodržovat vnitřní řád, řádně a ve stanoveném termínu uhradit úplatu za ubytování, stravování a další využívané služby, řídit
se pokyny pracovníků domova mládeže, svědomitě se připravovat na vyučování a pravidelně se ho zúčastňovat, udržovat
denně čistotu a pořádek ve svých věcech, v pokojích a společných prostorách, denně uklízet pokoj a zanechávat po sobě
čisté sociální zařízení, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, požární předpisy a provozní řády, používat
elektrospotřebiče výhradně z vybavení domova mládeže - vlastní pouze za podmínek stanovených v pravidlech, která jsou
přílohou Vnitřního řádu, šetřit zařízení domova mládeže, elektrickou energií, vodou a potravinami, hlásit okamžitě škody
a závady na inventáři, uhradit zaviněné škody (zákonný zástupce), dodržovat zásady slušného chování, v prostorách
domova mládeže se přezouvat, potraviny ukládat na vyhrazeném místě, hlásit každou změnu zdravotního stavu a odchod
k lékaři, oznámit do 24 hodin důvod nepřítomnosti v domově, návštěvy přijímat pouze v určených prostorách, nenosit do
domova cenné předměty a vyšší částky peněz (částku nad 500,- Kč uložit do trezoru na HS).
Není dovoleno: svévolné poškozování zařízení domova a zasahování do instalací jakéhokoliv druhu, užívání
a přechovávání alkoholu a jiných omamných, psychotropních a zdraví škodlivých látek, kouřit ve vnitřních i vnějších
prostorách domova mládeže, přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami
včetně zábavné pyrotechniky a svíček, hrát hazardní hry, přechovávat jakékoliv i drobné živočichy nebo domácí zvířata,
přemisťovat inventář v pokojích a společných prostorách, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená bez
souhlasu příslušného vychovatele.
Zákonní zástupci:
omlouvají nepřítomnost nezletilých žáků pouze písemně na e-mail: dml.omluvenky@dmlovosicka.cz nebo SMS
zprávou na číslo 734 441 342.
Podávají přihlášku do domova za nezletilé žáky, seznamují se s vnitřním řádem domova a dobrovolně ho respektují, jsou
povinni se pravidelně informovat o chování svého dítěte a hradit prokázané škody způsobené jejich dítětem.

