
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí 

Domov mládeže 

 
 

 

Vážení   rodiče, žáci, 

 

Na základě Vaší přihlášky byl/a/ Váš/e/ syn, dcera přijata do Domova mládeže                     

při SZeŠ a SOU CHKT v Kostelci n. O.  

 

Pro Vaši informaci Vám sdělujeme některé důležité údaje. Nástup do DM je den                

před zahájením školního roku, tj. pondělí 31.8. 2020 od 17.00 do 21.00 hodin. Po příjezdu 

se hlaste u vychovatelů konajících službu. 

 Domov mládeže je umístěn v budově, která navazuje na budovu školy, výše poplatku za 

ubytování je stanovena na   900,- Kč, Žáci ubytovaní v DM se celodenně stravují /snídaně 

15,-Kč, oběd 29,-Kč, večeře 23,-Kč/. Stravné na 1 den činí 67,-Kč. Ubytování a stravné je 

hrazeno bezhotovostní formou, inkasním příkazem z Vašeho účtu. Finanční hotovost si 

mohou žáci uložit na sekretariátě školy, za podmínek daných školním řádem. Za případnou 

ztrátu DM neručí. 

 

Ubytovaný žák je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny 

pracovníků DM. Pokud poruší řád domova, může mu být uloženo podle závažnosti provinění   

některé z výchovných opatření /podmíněné vyloučení, vyloučení žáka z domova mládeže/. 

Udělení výchovného opatření se písemně oznamuje žákovi, v případě nezletilosti, zákonnému 

zástupci žáka. 

 

V souladu s § 391, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, žák střední školy odpovídá        za 

škodu způsobenou na zařízení DM. V případě způsobení škody úmyslně i z nedbalosti bude na 

žákovi, respektive na zákonném zástupci požadována náhrada vzniklé škody. 

 

S podrobným zněním Vnitřního řádu DM /vycházky, odjezdy, bezpečnostní předpisy/            

a dalším budou žáci seznámeni na začátku pobytu v DM. Pro rodiče je znění Vnitřního 

řádu DM na internetových stránkách naší školy a nepřetržitě k nahlédnutí v Domově 

mládeže.  

 

U p o z o r n ě n í: 

 
Při nástupu do DM přineste s sebou fotografii ubytovaného studenta (formát 4,5 x 3,5) 

Vybíráme zálohu 200,- Kč za vydané klíče od pokojů. 

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

 

 

Petra Makrlíková                                                                    Mgr. Yvona Bůžková 

véd. vychovatelka v.r.                                                                   ředitelka školy v.r.                                                                  

 

 

 

 

 


