
 
Domov mládeže Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně. 

DM se nachází na adrese Děčín XXXII - Křešice, Vítězství 194, 405 02 – odloučené pracoviště 
SŠLD a TŘ. MHD zastávka je naproti budově DM. Číslo autobusu dopravující žáky ke SŠLD a TŘ je 
209 nebo 208. Žáci musí přestoupit na Myslbekově autobusové zastávce a nastoupit na autobus č. 
201, který má zastávku přímo před budovou SŠLD a TŘ Dělnická 825/15, Děčín VI – Letná. 

 DM je zcela nově vystavená budova sloužící k ubytování chlapců i dívek. Ubytovací kapacita 
je 36 lůžek. Žáci a žákyně budou ubytovány na nových dvou a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a sprchou, která je společná pouze pro duhou stejně velkou 
bytovou jednotku. 

 Ubytovaní žáci mohou ve svém volném čase využívat společenskou místnost s TV, místnost 
se stolním tenisem, moderně vybavenou posilovnu a sportovní areál včetně školní tělocvičny. 
Ke studijní přípravě slouží učebna, připojení na wi-fi je k dispozici. 

 K ohřevu jídel slouží na každém patře společná kuchyňka, kde je umístěna rychlovarná 
konvice, mikrovlnná trouba, nádobí sloužící k ohřevu jídla či pití a chladnička. 

 Využití volného času žáků a žákyň zajišťují tři kvalifikovaní vychovatelé. Pedagogický dohled 
je zajištěn i v nočních hodinách. 

 K pobytu v DM jsou potřeba věci osobní potřeby a přezůvky (domácí obuv, sportovní obuv, 
vlastní příbor, ručník). Dále je potřeba mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny, 1 fotografii na 
osobní spis a zálohu na univerzální klíč cca 100,-Kč. 

 DM zajišťuje lůžkoviny. 
 První nástup do DM je vždy první den před nástupem do školy v čase od 16,00 do 20,00 

hod., nebo den následující během dopoledne. Příjezdy do DM v průběhu školního roku 
jsou v neděli od 16:00 h do 20:00 h, případně až v pondělí do 8:00 h ráno. Odjezd je v pátek 
po výuce. Dopoledne je DM uzavřen a otevírá se až ve 13:00 hod. 

 Provoz Domova mládeže stanovuje vnitřní řád, se kterým budou žáci podrobně seznámeni 
po nástupu. 

 Ubytování: 1.200 Kč/ za měsíc 
 Stravování: DM zajišťuje žákům celodenní stravování v hodnotě 134,- Kč (snídaně, 

svačina, oběd, večeře, svačina).  Pitný režim je zajištěn. Podrobnější informace naleznete v 
přihlášce ke stravování, která je podmínkou pro přijetí žáka k ubytování. Naleznete ji na 
webových stránkách školy v sekci DM a je přílohou č. 3.  

 

Výdej snídaní a svačin  5:45 – 7:15 hodin 

Výdej obědů 9:45 – 12:30 hodin 

Výdej večeří 18:00 – 18:30 hodin  

 

Ubytování a stravné se hradí výhradně bankovním převodem z Vašeho účtu  
do 25. dne předchozího měsíce. 

Číslo účtu: 271 35 431/ 0100 Komerční banka KS: 308 VS: rodné číslo ubytovaného 
Přeplatky za stravné či ubytování budou vyúčtovány vždy v pololetí (t. z. k 31. 12. a k 30. 6.) a 

budou odeslány na účet, z kterého platby přichází. 
 

V případě, že potřebujete výjimku z tohoto postupu kontaktujte prosím vedoucí vychovatelku  
Bc.. Janu Havlíčkovou, t.č.: 734 852 737.  

 

Pro kvalitní komunikaci mezi vychovateli a zákonnými zástupci je nutné: 
1/ Neprodleně omlouvat nepřítomnost žáka na DM. 
2/ Informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka. 
3/Odjezd z domova mládeže během týdne je povolen na základě písemné žádosti zákonného 
zástupce. 
 


