
Informace pro žáky, kteří požadují ubytování na DM SLŠ a SOŠ 

Šluknov ve šk. roce 2022/23 
 
1. Kritéria pro ubytování žáků na DM SLŠ a SOŠ Šluknov na školní  

    rok 2022/23 

 
- Podání přihlášky v určeném termínu:   + 20 bodů 

 

- Závažné zdravotní a sociální problémy 

(nutno doložit s přihláškou):     + 50 bodů 

 

- Dopravní obslužnost (vzdálenost): do 30 km   -  50 bodů 

  do 30-50 km     +  0 bodů 

  více jak 50 km  + 20 bodů 

 

- Věk (k 31.8.2022): do 17 let         + 20 bodů 

do 17-18 let    - 20 bodů 

více jak 18 let    - 50 bodů 

 

- Negativní zkušenost s žákem v předchozím 

období (DM, škola):      - 50 bodů 

    (porušování ŘDM, ŠŘ, vandalismus, vých. opatř.) 
 

 
Při stejném počtu bodů rozhoduje: 

a) vzdálenost z místa bydliště 
pak: b) věk (přednost má mladší) 

 
  

2. Termín odevzdání přihlášek do DM na školní rok 2022/23  
 

    - nově přijatí žáci z 1. kola přijímacího řízení:    do 25.5.2022  
      (přihláška do DM je zasílána po obdržení zápisového lístku spolu s   

      dalšími informacemi) 

 
    - stávající žáci školy ubytovaní na DM:               do 31.5.2022 

 
- ostatní nově přijatí žáci:                                   do 14 dnů ode  

                                  dne doručení výsledku přijímacího řízení 
 

Přihlášky odevzdejte osobně či poštou na adresu:  
SLŠ a SOŠ Šluknov, T.G.Masaryka 580, 40777 Šluknov  

3. Rozhodnutí o umístění v DM obdržíte:  do 22.6.2022 spolu s  
    podrobnými informacemi k DM.  

  



 
4. Žákům  ubytovaným na DM je zajištěno celodenní stravování ve 

školní jídelně. 

  
 

5. Poplatky: 
    za ubytování na DM činí měsíčně: 

1.200,-Kč (pokoj I. kategorie – do tří lůžek)  
       900,-Kč (pokoj II. kategorie – 4-6 lůžek) 

    za celodenní stravu ve školní jídelně: 
   120,-Kč (snídaně + přesnídávka, oběd + svačina, večeře) 

  
6. Výhody ubytování na DM: 

  
    - celodenní stravování (školní jídelna) 

    - studijní podmínky (klubovna s počítači + internet), na pokojích Wifi    
      (bezdrátové připojení na internet) 

    - aktivní využívání volného času (multifunkční hřiště, posilovna, stolní  

      tenis, sportovní hala se střelnicí a horolezeckou stěnou, návštěvy  
      bazénu, divadelních představení, stolní fotbal, kulečník) 

    - možnost zapojení v zájm. útvarech (např. kopaná, košíková, florbal,  
      stolní tenis, sebeobrana, airsoft, střelectví, myslivost, plavání, trubači,  

      sokolnictví, teorie a praxe přežití, lukostřelba, aj.) 
    - zajímavé přednášky a besedy 

   
 

7. Veškeré informace k DM podává: Ing. Robert Petroušek – ZŘ VMV, 
    tel. 412314023, 602178563, e-mail: petrousek@lesnicka-skola.cz 

 
 

8. Informace ke stravování podává: Šuláková Jitka – vedoucí ŠJ, 
    tel. 412314011, e-mail: sulakova@lesnicka-skola.cz 

 

 
9. Info o DM včetně ŘDM (Domovní řád) získáte www.lesnicka-skola.cz 

    či na DM, případně osobní návštěvou. 
  

 
10. Neopomeňte dodržet termín pro zaslání vyplněné přihlášky do 

DM (viz výše bod č. 2). 
Pokud máte mailovou adresu, prosíme o její sdělení v přihlášce (umožní 

rychlou a levnou komunikaci mezi rodiči a DM).                      
 

                                 
11. Platby za ubytování  a stravování jsou realizovány 

bezhotovostně (Vaším trvalým příkazem z účtu na účet nebo Vaším 
povolením k inkasu), tzn. pokud nemáte účet v bance, bude nutné účet 

zřídit nejpozději do poloviny srpna 2022.                                         

mailto:petrousek@lesnicka-%C5%A1kola.cz
http://www.lesnicka-skola.cz/

