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Domov mládeže je součástí SZŠ a VOŠ Cheb, 350 02 Cheb, Hradební 58/10 se sídlem v ulici
Javorová, č. 7, Cheb.
Kapacita DM je 55 míst.
Domov mládeže se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje I. a II. kategorie, a to buď
 standardní
 kolejní

(během týdenního školního vyučování) nebo
(celotýdenní).

(S)
(K)

Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka se zařazují do I. kategorie.
Pokoje, které mají 4 až 5 lůžek se zařazují do II. kategorie.
Stanovení výše úplaty za ubytování v domově mládeže zřizovaném karlovarským krajem
Ustanovení §5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a
školských účelových zařízeních, stanoví:
„Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny
dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace
vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata
se mu přiměřeně sníží.“
Vyúčtování úplaty za ubytování provede vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení (VSUZ) do
konce každého měsíce.
Nevyužití ubytování v domově mládeže z důvodu nemoci není důvodem snížení úplaty za kalendářní
měsíc, neboť jde o subjektivní důvod na straně žáka nebo studenta.
Výši úplaty za ubytování v DM stanoví ředitel s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni
poskytovaných služeb.
Platby:
a)
b)

I. kategorie S (11 pokojů, 31 míst)
II. kategorie S (6 pokojů, 24 míst)

c)
d)

I. kategorie K
II. kategorie K

820,- Kč na lůžko na 1 kalendářní měsíc
770,- Kč na lůžko na 1 kalendářní měsíc
1060,- Kč na lůžko na 1 kalendářní měsíc
1010,- Kč na lůžko na 1 kalendářní měsíc

Ubytovaným se poskytuje celodenní strava: snídaně, svačina, oběd a večeře. Náklady na celodenní
stravu pro ubytované činí Po-Čt 67,- Kč a Pá 48,- Kč (bez večeře), strava je nedělitelná a vázaná
na ubytování.
Výjimkou může být žák(yně), který má pro svůj zdravotní stav indikováno lékařem významné dietní
omezení, které není možné dodržet v rámci standardního režimu stravování. V tomto případě se
stravné žákyni neúčtuje. Žák(yně) se stravuje na vlastní náklady.
Úhrady za stravování a ubytování jsou prováděny bezhotovostně inkasem z účtu plátce. Úhrada bude
inkasována k 20. dni v měsíci ve prospěch účtu školy vedeného u Komerční banky Cheb, číslo
22137331/0100. Na měsíc bude inkasováno smluvní minimum ve výši 2 200,- Kč. V dalších měsících
budou inkasovány částky do výše smluvního minima upravené o přeplatky nebo nedoplatky z
předchozího měsíce. Na kontě musí mít student vždy předplacené smluvní minimum 2 200,-- Kč.
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V odůvodněných případech a dovoluje-li to kapacita Domova mládeže, může ředitel školy rozhodnout
o obsazení pokoje pouze jedním ubytovaným. V takovém případě je tento povinen hradit úplatu za
každé neobsazené lůžko v pokoji v plné výši.
Nedojde-li k úhradě za stravné a ubytování do posledního dne v každém měsíci, od prvního dne
následujícího měsíce nedostane student stravu a může být i vyloučen z DM.
Pokud dojde ke změnám poplatků za stravné v důsledku nárůstu cen potravin a nákladů na ubytování,
budou studenti včas informováni.
Odhlašování celodenní stravy je možné pouze v době nemoci a absence v DM, a to do 10. hodiny
ranní na nadcházející den. Nelze odhlašovat část stravy. V odůvodněných případech o výjimkách
rozhoduje VSUZ
Důležité!
První den nemoci má žák nárok na stravu. V další dny nemoci již ne – viz. Vyhláška o školním
stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění. Odhlásit stravu lze do 14. hodiny odpolední na
následující den (dny) telefonicky na č. 739 322 346 vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení
nebo elektronicky na portále www.strava.cz neb prostřednictvím mobilní aplikace Strava.cz.
V případě včas neodhlášené stravy je strávník povinen uhradit v plné výši veškeré náklady, tedy i
příspěvek krajského úřadu, a to za každý neodhlášený den. Tato úhrada bude strávníkovi naúčtována
na konci měsíce. Vzniklý nedoplatek je třeba uhradit v hotovosti do pokladny DM nebo školy. Teprve
pak je možno pokračovat ve stravování.
Časové rozpětí výdeje jídel
výdej snídaní + svačin v DM

od

výdej obědů ve ŠJ

od 11:30 hodin - 14:15 hodin

výdej večeří v DM

od 17:15 hodin - 18:15 hodin

5:30 hodin -

7:30 hodin

Touto směrnicí je aktualizována Organizační směrnice č. 33/2014 ze dne 29. srpna 2014. Pro
podrobné podmínky stravování, výdeje jídel a cen úhrad jednotlivých jídel platí organizační
směrnice č. 27/2014 o školním a závodním stravování včetně příloh v platném znění
V Chebu dne 31. srpna 2015

Mgr. Zdeněk Hrkal
ředitel školy
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