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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 
Studentská 1, Žďár nad Sázavou  

Domov mládeže 

Informace o domově mládeže  

Domov mládeže nabízí ubytování žákům středních a vyšších odborných škol. Svojí kapacitou 181 lůžek patří 
k největším domovům mládeže v našem okrese. Nachází se na Studentské ulici v areálu školy. Ubytovaní jsou 
umístěni ve dvou samostatných budovách – chlapecké a dívčí. Součástí dívčí budovy je školní jídelna, kde se 
ubytovaní žáci a studenti stravují. 

Žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích a rozděleni do výchovných skupin dle pohlaví, škol a věku. 
Výchovnou skupinu řídí a vede vychovatel. Život v domově mládeže se řídí Vnitřním řádem, ke kterému se 
mají žáci právo vyjadřovat prostřednictvím zvolených zástupců do Domovní rady. Vnitřní řád domova 
mládeže je viditelně vyvěšen na všech poschodích a ubytovaní žáci s ním budou prokazatelně seznámeni. 
Jeho prostudování doporučujeme také zákonným zástupcům. 

K využití volného času nabízíme ubytovaným žákům zdarma tyto zájmové kroužky: 

 sportovní hry  

 cvičení v posilovně 

 rukodělný kroužek a kroužek „Kreativ“ 

 dramatický a pěvecký kroužek  

 možnost vyžití formou volnočasových aktivit – žákovské knihovny, posilovny, tenisu, stolního tenisu, 
videa a výpočetní techniky, plavání zdarma v městském plaveckém bazénu 

Domov mládeže se nachází nedaleko centra města. V jeho blízkosti je plavecký bazén, nákupní středisko, 
poliklinika a lékárna.  

Informace o nástupu k ubytování  

Upozornění 
Jestliže se do doby nástupu Vašeho syna/Vaší dcery k ubytování rozhodnete pro zrušení přihlášky, žádám 
Vás, abyste nám to neprodleně oznámil/a.  
 

Pokyny k nástupu 

K ubytování se dostavte v době od 16.00 do 21.00 hodin. V případě pozdějšího nástupu Vašeho syna/Vaší 
dcery k ubytování z důvodu nemoci, praxe apod., sdělte to telefonicky na tel. č. 566 651 /288,285 nebo 
728 538 044. 

V den nástupu se ohlásíte na vrátnici na výše uvedené adrese a svému vychovateli předáte vyplněné 
formuláře Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vyjmenované účely domovem mládeže, Souhlas 
s orientačním testováním ubytovaného žáka na přítomnost alkoholu nebo návykové látky v organismu a 
Prohlášení o bezinfekčnosti a sdělení o příjezdech do domova mládeže. Uvedené formuláře jsou přílohou 
tohoto dokumentu. Dále předáte dokladovou fotografii na průkazku žáka (nově ubytovaní jednu fotografii 
navíc do osobního spisu) a potvrzení o studiu. Žáci VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou potvrzení o studiu 
nepředkládají. 

Požadavky na vybavení žáků: 
- prostředky osobní hygieny, přezůvky, oblečení a obuv pro volný čas a sportovní činnost, pyžamo, župan,  

Přiloženými formuláři s označenými souhlasy nebo nesouhlasy nám poskytnete zprávu o tom, že jste si 
vědom/a všech podmínek ubytování v našem zařízení a současně nám podáváte i další důležité informace 
k výchově. Všechny vyplněné formuláře se předávají vychovateli v den nástupu k ubytování.  
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Organizační pokyny 

Organizace života v DM, práva a povinnosti ubytovaných a podmínky pro používání vlastních 
elektrospotřebičů jsou určeny Vnitřním řádem DM, který je vyvěšen na všech poschodích DM. 

Mimořádný odjezd žáků musí být doložen vlastní písemným potvrzením zákonného zástupce předloženým 
před odjezdem vychovateli. 

Při používání mobilních telefonů DM nezodpovídá za ztrátu tohoto telefonu nebo jeho poškození. Žák nesmí 
jeho provozem rušit ostatní ubytované žáky a hovory lze přijímat pouze do 21,45hod. 

Další informace Vám poskytnou zaměstnanci domova mládeže v den nástupu. Budeme Vám vděčni za 
jakékoliv náměty ke zlepšení naší činnosti a těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

Ceny služeb a způsob platby 

a) Ubytování 50,- Kč za 1 noc 
b) Stravová 

- snídaně 
- oběd 

 
- večeře (včetně druhé večeře) 

 
39,- Kč 
43,- Kč 
 
56,- Kč 
 

Celodenní strava 138,- Kč 
Strava bez obědů 95,- Kč 

 

Z důvodu organizace školního roku je možné uplatnit na základě písemného potvrzení školy, jímž je 
ubytovaný žákem či studentem, platbu za ubytování v těchto režimech: 

1. celá platba (ubytování po celý měsíc)  -  v průměru 1.000,-Kč měsíčně (20 nocí x 50,-Kč za 1 noc) 

2. poloviční platba –  v průměru 500,-Kč měsíčně (10 nocí x 50,-Kč za 1 noc) 

3. ¼ platba  – v průměru 250,-Kč měsíčně (5 nocí x 50,-Kč za 1 noc) 

 

Žáci platí stravování a ubytování přes sporožirový nebo jiný účet. Strava je přihlášena automaticky na celý 
školní rok. Při nemoci nebo jiné nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit. První platba bude inkasována 15. září 
a tato záloha bude vyrovnána při inkasu za měsíc červen 15.7. V pondělí je snídaně pouze pro předem 
přihlášené a v pátek není večeře. Ubytovaný žák může využít celodenní stravování. Stravu je nutné odhlásit 
nejdéle do 14.00 hodin předešlého dne. U nezletilých žáků lze stravu odhlásit pouze se souhlasem zákonného 
zástupce.  

Při nástupu k ubytování také žák předloží vyplněný formulář Přihláška ke stravování a souhlas s inkasem. Je 
možné se přihlásit k dietnímu stravování (dieta s omezením lepku). Formulář přihlášení ke stravování je 
k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo na webu školy http://www.spszr.cz/editors/jidelnicek.html. 

 

Telefonické spojení do domova mládeže: 

 hlavní vrátnice (stálá služba) -  566 651 /288, 285, mobil.tel. – 728 538 044  

Vedoucí vychovatelka – 566 651 281 

http://www.spszr.cz/editors/jidelnicek.html

