
BPA Malé Svatoňovice - domov mládeže, 17. listopadu 188 

542 34 Malé Svatoňovice, tel. 499 829 724  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Věc: Informace o pobytu na domově mládeže (DM) 
 
Nástup do DM: pro žáky je určen na neděli 1.9.2019 od 16:00 do 20:00 hodin.  

Pokud Vaše dítě (žák BPA) nenastoupí v uvedené dny nebo odstoupí od přihlášky k ubytování, žádáme 
Vás, abyste to neprodleně oznámili na naši adresu nebo telefon. 

Přihlášku do DM, podmínky ubytování a pobytu žáků v DM, informace o stravování, přihlášku ke 
stravování a souhlas s provedením kontrolního testu na přítomnost návykových látek zašlete 
podepsané zákonným zástupcem žáka nejpozději do 21.6.2019 na adresu DM. Platbu za ubytování 
uskutečněte nejpozději do 16.8.2019. 

Při nástupu ubytovaní žáci vychovateli odevzdají: 

• souhlas s inkasem 
• fotografii formátu 3,5 x 4 cm na osobní spis (pouze noví žáci) 

Ubytovaný žák si s sebou přiveze hygienické potřeby, budík, vhodné domácí a noční oblečení, sportovní 
obuv a obuv na přezutí (sportovní obuv není obuví na přezutí), případně další osobní věci. Ložní prádlo, 
přikrývku a polštář žák obdrží, v případě zájmu si může dovézt vlastní.   

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ a POBYTU ŽÁKŮ v DM 

Ubytování je poskytováno na dobu školního vyučování, to je od září 2019 do konce června 2020. 
Ukončit pobyt v průběhu školního roku lze pouze písemnou formou, a to nejpozději do 25. dne před 
měsícem ukončení. Jinak se vystavujete nebezpečí, že Vám bude účtován poplatek na další měsíc. 
Jakékoliv výjimky, týkající se ubytování, je nutno projednat s vedoucím vychovatelem domovů mládeže a 
doložit písemnou žádostí. (Př.: Sociální důvody.) 

Vzhledem k doplňkové činnosti (ubytování hostů) Vás upozorňujeme na možné vystěhování žáků z pokojů 
na dobu víkendů a prázdnin. 

Ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád DM (k nahlédnutí na www.bpa-svatonovice.cz).  
Žákům, kteří ho závažným způsobem poruší, může být pobyt ukončen. Tomu předchází písemné sdělení 
zákonnému zástupci o udělení výchovného opatření. Pokud je řád porušen zvlášť hrubým způsobem, může 
být ubytování ukončeno s okamžitou platností. (Např.: požívání alkoholu a jiných omamných látek, 
kouření v DM, atd.). 

Upozorňujeme Vás, že se výše měsíční úhrady nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. 
Poplatek za ubytování činí 1100,- Kč měsíčně.  

Upozorňujeme, že dle vyhlášky MŠMT č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 
školských účelových zařízeních se ukončí ubytování žákovi, pokud zákonný zástupce nebo žák 
opakovaně nezaplatil příspěvek na úhradu plateb spojených s ubytováním a stravováním ve 
stanoveném termínu a nedohodl se s vedoucím vychovatelem na jiném termínu úhrady.  

Úhrada měsíčních poplatků za ubytování se provádí bezhotovostním převodem (z bankovního účtu 
plátce na účet Poštovní spořitelny Malé Svatoňovice - č. ú.198525266/0300). Úhradu proveďte do 25. v 
předchozím měsíci, a to s uvedením variabilního symbolu = osobní číslo žáka.  

Úhrada měsíčních poplatků za stravování se provádí inkasem (z bankovního účtu plátce na účet Poštovní 
spořitelny Malé Svatoňovice - č.ú.249594545/0300) – viz. informace o stravování.  

 



Zákonní zástupci žáka nebo žák jsou povinni uhradit všechny škody, které úmyslně či z nedbalosti 
způsobí na majetku DM. K tomuto účelu slouží vratná kauce ve výši 1 000,- Kč, kterou je třeba uhradit při 
nástupu na ubytování (nejdéle však do 10 dnů od nástupu). Kauce je vratná vždy po ukončení ubytování a 
předání pokoje. 

BPA má uzavřené pojistné smlouvy na úrazové pojištění. Úraz bude řešen, pokud vznikne při 
organizované činnosti. Řešení bude uskutečněno ve spolupráci s pojišťovnou. 

Upozorňujeme žáky na možnost ukládat si cenný osobní majetek a finanční částky do úschovy v kanceláři 
vychovatelů. Nevozte si cenné věci, které nepotřebujete k výuce. Předejde se tím případným ztrátám. 

Základní charakteristika DM 

 

DM je typem ubytovny I. kategorie, ve které jsou ubytováni žáci BPA, případně žáci jiných středních škol. 

Ubytování je zajištěno ve třílůžkových pokojích se sociálním zařízením na poschodí. Podlaha je kryta 
většinou kobercem. Pokoj je vybaven skříní, stolem, židlemi. Na poschodí je kuchyňka s vařičem, 
rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou a lednicí. V objektu je televizní místnost a klubovna s DVD 
přehrávačem, satelitem. Na DM je bezdrátové připojení k internetu. Vychovatelé zabezpečují studijní 
dohled, nabídku zájmových aktivit s možností využít sportovní halu, tělocvičnu, posilovnu, travnatou plochu, 
tenisový a volejbalový kurt. Jejich snahou je vést Vaše dítě k účelnému využití volného času a k rozvoji 
osobních a sociálních zájmů. 

Pokyny pro rodiče ubytovaných žáků 
 

Nedodrží-li žák čas příjezdu do DM, je zákonný zástupce povinen podat do DM zprávu, a to nejpozději 
do 15:00 následujícího pracovního dne. Do přihlášky k ubytování nutně uveďte možnost telefonního 
spojení na rodiče domů i do zaměstnání. Při žádosti o dřívější odjezd z DM, toto uveďte písemnou 
formou na email:  

petr.cerenkov@bpakademie.cz, milos.peksa@bpakademie.cz, miloslava.lepsova@bpakademie.cz  

(případně telefonicky: 499829724 – i záznamník). 

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák přijede do DM zdráv. Žák, který je uznán nemocným 
déle než na dva dny (a schopným odjezdu vlakem či autobusem), musí odejet ihned do místa bydliště. 

Pravidelně se informujte u skupinového vychovatele na chování svého dítěte, při návštěvě DM se seznamte 
s Vnitřním řádem DM (i na www.bpa-svatonovice.cz). 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s pokyny pro rodiče a podmínky ubytování a pobytu žáka na 
DM, s Vnitřním řádem domova mládeže a Řádem školní jídelny.  

Plné znění platných předpisů naleznete na  www.bpa-svatonovice.cz . 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

          podpis zákonného zástupce 


