
 
  

 

 
 

Informace pro přijaté uchazeče o ubytování na domově mládeže 
 
 
Ubytováni poskytujeme ve dvou a třílůžkových pokojích. Domov mládeže je zařazen do I. kategorie. 
      
Pro žáky je v domově mládeže připraven bohatý program, mohou navštěvovat různé zájmové kroužky 
a to sportovní, kulturní i výtvarné. Domov mládeže je také vybaven hernou stolního tenisu a fotbálku 
a je zde kulečník. Pravidelně navštěvujeme kina, divadla, chodíme si zahrát lasergame, paintball, 
navštěvujeme jumppark, chodíme na motokáry a další dle aktuálního zájmu žáků. Bližší informace o 
naší bohaté mimoškolní činnosti získáte na webových stránkách www.jilova.cz pod odkazem Domov 
mládeže. 
Na domově mládeže je pro žáky Wi-Fi i pevné připojení k internetu. Žáci mohou rovněž využívat 
pračku se sušičkou, na každém podlaží je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lednička a televize. 
 
Domov mládeže poskytuje žákům celodenní stravování (snídaně + přesnídávka do školy, oběd – 
výběr ze tří jídel a večeře – výběr ze dvou jídel). 
 
Možnost osobní návštěvy a prohlídka našeho domova mládeže je možná každý pracovní den mimo 
prázdniny. 
 
Úhrada za ubytování a stravování je dána vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. č. 
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.  
Úhrada za ubytování je pro rok 2020/21 stanovena na 1 600,- Kč za měsíc. 
 
Ubytování a  stravování  je  nutno  uhradit předem (vždy do 22. předchozího měsíce) ve výši 3 400,- 
Kč (u žáků, kteří budou v naší jídelně odebírat celodenní stravu) nebo ve výši 2 700,00 (u žáků cizích 
škol, kteří budou obědvat na své kmenové škole) na č. ú. 75139621/0100. Úhradu proveďte jediným 
převodním příkazem, případně složenkou nebo platbou v hotovosti na pokladně školy.  

Při úhradě použijte jako variabilní symbol rodné číslo žáka bez lomítka. 
Z celkové částky Vám bude 1 600,- převedeno na účet za ubytování a zbývající částka na stravovací 
účet na daný měsíc.  
Pro školní rok 2020/21 byly stanoveny ceny za stravu ve výši snídaně + přesnídávka 29,00 Kč, oběd 
35,00 Kč a večeře 33,00 Kč. Stravu si žáci objednávají sami a lze ji objednat na terminálu ve škole 
od 25. 8. 2020, případně mailem (pokorna@jilova.cz), telefonicky (543 424 550) nebo přes internet 
(přihlašovací údaje vám na vyžádání zašleme). Stravu nelze objednat v případě, že na stravovacím 
účtu ubytovaného není dostatek finančních prostředků. Strava se objednává a odhlašuje nejpozději 

den předem do 12,00 hod. Nezapomeňte si objednat stravu na první dny školního roku. 
 
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme – kontakty viz níže. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
         Mgr. Lenka Pokorná 
                   vedoucí vychovatelka 
V Brně 22. června 2020 

 
tel. 543 42 45 50, 601 57 60 41    IČO: 00638013    KB Brno – město 
fax 543 42 45 55     DIČ: CZ-00638013    č.ú. 75139621/0100 
 
E-mail : pokorna@jilova.cz    WWW : www.jilova.cz  
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Informace k nástupu na domov mládeže 
Nástup na domov mládeže je možný již v pondělí 31. srpna 2020 v době 18,00 – 22,00 hod. nebo v úterý 1. září 
2020 během dne. Při nástupu žáci odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti – viz níže. 
 
Ubytovaní žáci budou na domově mládeže potřebovat: 

• věci osobní potřeby 

• hygienické potřeby včetně ručníku 

• přezůvky  (pantofle),  NE TENISKY 

• pyžamo (ložní povlečení dostávají – pravidelná výměna)  

• sportovní oblečení a obuv 

• příbor, hrnek, misku, malou lžíci pro individuální potřebu  

• pokud užívají nějaké léky (včetně léků na bolení hlavy apod.) 

• zálohu na klíče od pokoje a skříně ve výši 300,00 Kč 

• žáci jiných škol navíc ještě zálohu 100,00 Kč na šatní skříňku a částku 65,00 na zakoupení 
elektronické karty 

 
Při nástupu na domov mládeže budete odevzdávat: 

• souhlas se zpracováním osobních údajů vztahující se ke Střední škole polytechnické Brno, Jílová 

• souhlas se zpracováním osobních údajů vztahující se k domovu mládeže 

• prohlášení o bezinfekčnosti 

• seznámení s vnitřním řádem domova mládeže 
Všechny formuláře jsou součástí tohoto dopisu. 
 
telefon:  vedoucí vychovatelka: 5 43 42 45 17       601 57 60 41 
  domov mládeže:  5 43 42 45 50      773 67 01 29 
  stravování:   5 43 42 45 15   777 67 01 38   
 
Spojení: od hlavního vlakového nádraží tramvají: 
  č. 2 – směr Modřice (zastávka Celní)……………......   6. zastávka 
  č. 8 – směr Starý Lískovec (zastávka Vsetínská)……  5. zastávka 

 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI UBYTOVANÉHO 

Domov mládeže při SŠP Brno, Jílová 38 
 

Příjmení:   Jméno:   

Datum narození:   

Adresa:   
Potvrzuji, že výše uvedený žák/student v posledních třech týdnech nepřišel do styku s žádnou infekční 

chorobou a ani mu nebyl ze strany ošetřujícího lékaře nebo krajského hygienika nařízen zvýšený dohled či 
karanténa. Prohlašuji, že se u výše uvedeného žáka/studenta neprojevují a v posledních dvou týdnech 

neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a 
čichu apod.). 

Datum: Podpis ubytovaného: 

  Podpis zák. zástupce: 
Potvrzení se vyplňuje v den nástupu na domov mládeže, odevzdává se při nástupu. 

 
 


