
 

 

 

Pokyny k nástupu a pobytu žáka v DM pro školní rok 2022/23 
 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně :…………………………………………………………………………. 

škola: ……………………………………………………………………………ročník: ………………. 

 

 

Podmínky pobytu žáka v DM  

V den nástupu musí mít žák s sebou: 

 Hygienické potřeby 

 Oblečení pro pobyt v DM, domácí obuv (ne sportovní)  

 Kompletní příbor v hygienickém obalu 

 2 visací zámky (platí pro DM Zeyerova) 

 1 průkazová fotografie (aktuální), o rozměrech 3,5 x 4,5 cm  

 

Ihned po nástupu bude žák seznámen se všemi potřebnými informacemi a Vnitřním řádem DM. 

Rodiče žáka prohlašují, že se s obsahem Vnitřního řádu seznámí nejpozději při nástupu dítěte do DM. 

Vnitřní řád DM je k nahlédnutí na webu školy a na nástěnkách v DM. Pracovníci DM jsou připraveni 

podat rodičům i žákům veškeré informace týkající se provozu DM. 

 

Pro úhradu poplatku za ubytování a stravování je nutné zřídit v bance souhlas k inkasu  ve prospěch účtu 

školy:    

                                                        č. ú. 123-9185580267/0100 

 

Aby mohl být žák ubytován a mohl se začít stravovat, je třeba: 

a) zaslat originál vyplněné přihlášky a ostatních dokumentů (Pokyny k nástupu a pobytu žáka 

pro šk. rok 2022/23, Dotazník – Souhlasné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních 

údajů (GDPR), Přihlášku ke stravování a Souhlas k inkasu).  

b) mít uhrazený poplatek za ubytování, stravu a čip. 

  

 

Ceny za ubytování a stravování platné k 1. 1. 2023: 

ubytování:  900,- Kč měsíčně – DM Zeyerova, 1100,- Kč měsíčně – DM Jungmannova  

stravování:  36,- Kč snídaně, 38,- Kč oběd, 40,- Kč večeře  

Vedení školy si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i během školního 

roku.  

Odhlášení/změnu stravy řeší žáci sami (u terminálu v jídelně či prostřednictvím internetového 

přístupu). Stravu lze přihlásit/odhlásit do 12:00 předchozího pracovního dne. (Pondělní oběd a večeři 

lze telefonicky odhlásit nejpozději v pondělí ráno do 6:45. V těchto případech kontaktujte 

hospodářku DM, L. Procházkovou - tel.: 775 944 915, e-mail: lprochazkova@szs-lib.cz.) 

 

Inkaso probíhá vždy ke 12. - 18. dni předcházejícího měsíce. Platby na měsíc tvoří částka za 

ubytování, stravné a čip. Celkové vyúčtování plateb bude provedeno po skončení školního roku nebo 

po ukončení pobytu. Dotazy či informace ohledně plateb vyřizuje  

paní Procházková v době od 7:00 do 14:30 hodin na tel. 775 944 915. 

 

Podle § 4 odst. 5b vyhlášky MŠMT ČR č. 108 /2005 Sb. bude žákovi ukončen pobyt v DM, pokud 

opakovaně nebyla uhrazena platba v termínu zadaném školou a nebylo-li s ředitelkou školy dohodnuto 

jinak. 

 



 

 

Veškeré vnesené elektrospotřebiče musí mít doklad o revizi od oprávněné osoby. Doklad            

o revizi přiveze žák nebo tuto revizi provede v září/lednu za poplatek smluvní revizní technik v DM. 

Seznam povolených spotřebičů je uveden ve VŘ DM. 

 

Žák má povinnost chránit majetek DM a ubytovaných žáků. V případě poškození svévolí či 

z nedbalosti má povinnost odstranit nebo uhradit vzniklou škodu. Cennosti, šperky či větší obnosy 

peněz nejsou v DM pojištěny proti odcizení, proto doporučujeme, aby je žáci do DM nenosili. 

 

Při nepřítomnosti žáka v DM platí pro zákonné zástupce či zletilého žáka povinnost 

neprodleně informovat DM o důvodech a délce absence. Jedná-li se o nenadálou absenci, 

požadujeme telefonickou informaci na níže uvedená čísla. O předčasném odjezdu žáka během týdne 

zákonný zástupce předem informuje DM a příjezd dítěte domů následně potvrdí i telefonicky. Při 

nedodržení této povinnosti voláme po 21. hodině (i později) rodičům.  

 

         Tel.: 485 106 674, 485 105 057 (DM Zeyerova)  

         Tel.: 488 880 394, 725 347 577 (DM Jungmannova) 

   

Upozorňujeme, že dopustí-li se žák vážného přestupku proti Vnitřnímu řádu DM, jsou rodiče povinni 

dostavit se osobně k projednání přestupku, pokud je k tomu vyzve ředitelka školy. 

 

         

V Liberci dne 20. 1. 2023                                           Mgr. Jana Urbanová, MBA, ředitelka školy

              

                                                                                                                  

 

 

 

………………………………….                                                     ……………………………….                     

     podpis žáka/žákyně, datum                                                        podpis zákonného zástupce, datum 

 

 




