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pro školní rok 2020/2021












Domov mládeže je součástí školy. Žáci jsou ubytováni ve 2 a 3 lůžkových pokojích, vždy 2 pokoje
mají společné sociální zařízení.
Úplata za ubytování činí 1100,- Kč na jeden kalendářní měsíc. Ubytování je možné i pouze v době
odborného výcviku (550,- Kč/měsíc) – nutno nahlásit.
Celodenní strava činí 66,- Kč. Snídaně 16,-Kč, oběd 28,-Kč, večeře 22,-Kč a jednotlivá jídla si lze
odhlásit dle potřeby.
Informace o platbě za ubytování na DM Vám bude spolu s hrazením stravného zaslána v průběhu
měsíce srpna.
V pondělí 31. 8. 2020 bude DM otevřen od 17:00 hodin. Žáci se mohou ubytovat i v průběhu úterý
tj. 1. 9. 2020 (ráno před zahájením školního roku i odpoledne po návratu ze školy).
Žáci si musí přivézt ložní prádlo, hygienické potřeby (ručník, mýdlo, kartáček na zuby, pastu,
toaletní papír), domácí oblečení a přezůvky, pyžamo, oblečení a obuv pro sport a volný čas, hrníček
či sklenici, jídelní příbor a zámek na skříňku na obuv.
Na patře je kuchyňka. K dispozici je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a lednice.
Ubytovaní žáci se řídí „Vnitřním řádem domova mládeže“, ve kterém jsou zakotveny jejich
povinnosti a Režimem dne domova mládeže. Dokumenty jsou umístěny na webových stránkách
školy (www.skola-lomnice.cz)
Ubytovaní žáci plně zodpovídají za svůj pokoj, jeho vybavení a jim svěřený inventář. Jakékoliv
poškození úmyslné i z nedbalosti jsou povinni uhradit.
Vaše dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 778 703 180.
Přihlášku k ubytování na DM se lze získat z webových stránek školy (https://skolalomnice.cz/skola-2/dokumenty/formulare/) a je třeba ji podepsanou obratem doručit do školy
(fotka nebo sken na e-mail skola@skola-lomnice.cz, poštou, osobně, případně do schránky školy).
Rozhodnutí o přijetí žáka na DM vám bude zasláno na váš e-mail, na vyžádání doručeno poštou.

