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Informace pro zájemce o ubytování na DM Jungmannova 

školní rok 2022/2023 

Domov mládeže Jungmannova má kapacitu 75 míst. Ubytováváme jak děvčata (hlavní budova 

a venkovní byty), tak v případě volné kapacity i chlapce z vyšších ročníků (pouze venkovní byty). 

Všechna děvčata, přijatá ke studiu do 1. ročníku se zájmem o ubytování, která přes 

zákonné zástupce podají přihlášku na ubytování do 16. 5. 2022, budou ubytována. 

Ubytování je podmíněno podáním přihlášky na ubytování, včasnou pravidelnou platbou 

stanoveného poplatku za ubytování a zejména dodržováním vnitřního řádu DM (k přečtení 

na webu školy). 

DM Jungmannova je situován v historické budově, což obnáší určitá dispoziční omezení 

(provozní místnosti jsou na všech patrech, pokoje nejsou stejné a lůžková kapacita musí být 

přizpůsobena velikosti místnosti).  

Pokoje jsou rozmístěny nejen v hlavní budově (16 pokojů – dvoulůžkové, třílůžkové a 

čtyřlůžkové), ale také ve vedlejších budovách areálu (9 pokojů - dvoulůžkový a třílůžkový 

pro děvčata, 5 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pro chlapce – všechny v samostatných 

bytech). Ve vedlejších budovách jsou ubytování pouze žáci starší 18 let. Každý žák má přiděleno 

lůžko s úložným prostorem, pracovní místo s židlí a lokálním osvětlením, poličku a skříň. 

V suterénu jsou umístěny skříňky na obuv, po příchodu na DM se žáci přezouvají do domácí 

obuvi.  

Koupelna a WC jsou společné na každém patře i na bytech. Všechna sociální zařízení prošla 

nedávnou rekonstrukcí. 

Žáci mají k dispozici klubovnu s televizí, studovnu s PC a kuchyňku se základním vybavením 

(mikrovlnná trouba, varná konvice, indukční vařič, chladnička). Ve vedlejší budově je navíc 

zřízena posilovna, sportovní místnost (stolní tenis), čajovna, místnost pro aranžování 

přírodnin, místnost pro kynologický kroužek, místnost pro trubačský kroužek. DM má 

venkovní tenisový kurt, dvě hřiště pro pétanque a koš na basketbal. V současné době se 

realizuje hřiště na plážový volejbal. Mohou využívat zdarma návštěvy zápasů SK Hranice, 

za úplatu návštěvy plaveckého bazénu, divadla Stará Střelnice. 

Ve všech prostorách DM je možné se připojit vlastním zařízením k internetu pomocí Wi-Fi 

bezdrátové sítě. Pro neomezené nebo plně funkční připojení doporučujeme využít 
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individuálních smluv s poskytovateli telekomunikačních služeb v rámci mobilních telefonů 

s tarifem „data“. 

Celodenní stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně v přízemí hlavní budovy. 

Platba za ubytování a stravování se provádí bezhotovostně na účet školy dle pokynů vedoucí 

školní jídelny. Ceny za ubytování jsou v současné době stanoveny na 900 – 1 200,- Kč/měsíc 

(dle druhu pokoje), cena za celodenní stravu je 2 500,- Kč/měsíc (6 jídel za den).  

K plnohodnotnému využití volného času jsou pro žáky na DM i ve škole organizovány 

výchovně-vzdělávací aktivity různého zaměření (bližší informace níže). Účast je pro žáky 

dobrovolná. 

Přihlášku na ubytování obdrží přijatí uchazeči společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku na ubytování je nutné následně zaslat zpět na adresu 

školy společně se Zápisovým lístkem (viz pokyny v rozhodnutí o přijetí ke studiu). Průběžně 

(I. ročníky – do 15. 6., ostatní ročníky do 22. 6. 2022) budeme zasílat vyrozumění o přijetí žáků 

na ubytování, proto uvítáme v přihlášce vyplněnou (a hlavně funkční) e-mailovou adresu.   

Volnočasové aktivity: 

• sportovní kroužky: basketbal, florbal, kondiční posilování, nohejbal, pétanque, sálová 

kopaná, tenis, volejbal, šachy 

• odborné kroužky: aranžérský, kynologický, práce se dřevem, rybářský, střelecký, 

trubačský, včelařský, výtvarný 

• kurzy: autoškola, lesní pedagogika, taneční 

Další informace získáte na tel 581 614 522, mobil 778 461 278, na e-mailu paral@slshranice.cz, 

případně na webových stránkách školy www.slshranice.cz. 


