
Pokyny k nástupu na DM pro příští školní rok – pokračující ročníky 
 
 

Povinný nástup na DM je 31.8.2022 mezi 15.30 a 18.00 hod. 
(Pokud máte ověřeno, že všechny platby na září proběhly, doba nástupu na DM stačí do  
20.00hod.) 
Jiný termín nástupu nebo ukončení ubytování domluvit telefonicky : 567 587 422,  
 
S sebou:  200,- Kč (záloha na zapůjčení klíčů od pokoje)  

      průkazku ubytovaného - pokud ji ztratil, 1 fotografii na zhotovení nové. 
 

Úhrada za ubytování a stravování 
Ubytování je hrazeno zálohově předem, a to vždy mezi 15 - 20. dnem v měsíci na měsíc 
následující, formou trvalého příkazu. 1. platba tedy začíná v srpnu (na září) a končí 
v květnu (na červen) – bez letních prázdnin.  
 
 

ubytování žáků na domově mládeže :      123-6399000287/0100  částka  1400,- Kč        

 

školní jídelna K.Světlé :  123-6398720207/0100  celodenní strava  - částka 2000,- Kč 

                snídaně a večeře – částka 1300,-Kč 

 

školní jídelna Na Stoupách:   123-6397860267/0100 – obědy – 700,- Kč 

 

variabilní číslo u všech účtů je rodné číslo ubytovaného žáka  (10 čísel bez lomítka) 
 
Vyúčtování přeplatků za prázdniny se dělá v pololetí a na konci školního roku, nebo po 
ukončení ubytování. 
 
Zkontrolujte si u své banky, jestli Vám pokračuje trvalý příkaz a uskutečnění 1.platby 
v srpnu. Pokud ne , je nutné dovézt hotovost s sebou. Bez zaplacené zálohy nebude nikdo 
ubytovaný !! 
 
Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče až na výjimky (fén, žehlička, žehlička 
na vlasy, notebook, prodlužovací šňůra s vypínačem, rádio, malý přehrávač a mobil). Všechny 
dovezené spotřebiče musí splňovat podmínky ČSN 331610, 331600 a musí být opatřeny 
protokolem o provedené revizi. U nových spotřebičů stačí záruční list. 

 

Hygienická opatření 
Sledujte aktuální pokyny MZ ČR  

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do domova mládeže vstoupit.  

Při prvních příznacích infekce bude ubytovaný žák poslán bezodkladně domů .                                                                  
 
 
V Jihlavě dne 10.05.2022     Marie Kourková  - ved. vychovatel 
 


