
 

 

Domov mládeže 
 

Žákům a studentům SŠ a VOŠ zajišťujeme: 

ubytování, stravování ve vlastních jídelnách, výchovně vzdělávací činnost, pestrou nabídku 

volnočasových aktivit. 
 

Ubytování 

- v areálu DM Jungmannova 524 nebo DM Zeyerova 33  

- v 2-4lůžkové pokoje s připojením k internetu 

- chlapci a dívky zvlášť; rozdělení do pokojů s ohledem na navštěvovanou školu, ročník 

studia a požadavky ubytovaných 

- 900,- Kč/měs. v DM Zeyerova (cena neměnná) 

- 1100,- Kč/měs. v DM Jungmannova – současná částka  

(definitivní cena po přehodnocení bude stanovena dle Vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění Vyhlášky 
č. 436/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve Výzvě k podání přihlášek k umístění do 

Domova mládeže v březnu 2023 na www stránkách školy). 
 

Stravování v jídelně v areálu DM 

- 2 - 3 jídla denně  

(snídaně 36,- Kč, oběd 38,- Kč, večeře 40,- Kč – ceny mohou být přehodnoceny vzhledem 

k vývoji cen nákladů na stravování). 
 

Volnočasové aktivity 

Klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. 

Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny 

s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, sportovní vybavení (ping-pongové stoly 

aj.).  

V DM Zeyerova mohou ubytovaní z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, 

tenisové kurty, posilovnu či keramickou dílnu.  

Vychovatelé nabízejí zdarma hudební, výtvarné a rukodělné aktivity, konzultace (ČJ, 

autoškola), vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, jóga) 

a zajišťují i další volnočasové akce (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, 

exkurze aj.). 
 

Přihlášky k ubytování v DM podávají noví zájemci o ubytování (obvykle žáci 1. ročníků) až 

po přijetí na příslušnou školu, nejpozději 31. 5. 2023.  

Studenti VOŠ do 30. 06. 2023 

Stávající ubytovaní odevzdají přihlášku do 30. 4. 2023. 
 

Další informace: 

e-mail: jurbanova@szs-lib.cz 

tel.: 773 747 570 (DM Zeyerova), 777 499 063 (DM Jungmannova) 


