
DOMOV MLÁDEŽE SOŠ a SOU LANŠKROUN 

Budova domova mládeže včetně sportovního areálu je umístěna v okrajové 

části města, nedaleko autobusového i vlakového nádraží, ve směru výjezdu 
z Lanškrouna na Českou Třebovou. Domov mládeže je tvořen dvěma 

jednopatrovými křídly spojenými průchozí chodbou, která slouží jako vstupní 

vestibul.   

V DM jsou ubytovaní žáci a žákyně Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Lanškroun. Ubytovací část dívek a chlapců je oddělená a 

čítá 120 lůžek v 55 pokojích, po dvou nebo třech lůžkách.  

Pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem, nočními stolky, 
poličkami, lampičkami, židlemi, věšákovou stěnou, nástěnkou a skříní s 

nástavcem. Na pokojích jsou i lůžkoviny pro alergiky. Dva izolační pokoje se 
samostatným vchodem jsou standardně vybaveny, navíc mají vlastní 

sprchový kout a sociální zařízení. Žáci mají k dispozici 2 velké a 2 malé 
společenské místnosti, ve kterých je televize s videorekordérem a DVD, dále 

knihovnu a hernu se stolním fotbalem a stolním tenisem. Celá budova DM je 
pokryta sítí Wifi. V každém křídle budovy jsou umístěny kuchyňky vybavené 

kuchyňskou linkou, chladničkou, mikrovlnnou troubou, el. sporákem, 
rychlovarnou konvicí. Na každém podlaží domova mládeže je moderní 

sociální zařízení. Další prostory domova mládeže slouží jako technické 

zázemí pro chod celého zařízení.  

Ubytovaní si mohou půjčit společenské hry, stůl na stolní tenis, stůl na stolní 

fotbal, míče a další sportovní potřeby. Ze zájmových kroužků mohou 
využívat sportovní (volejbal, fotbal, florbal, aerobik), ručních prací. Během 

školního roku se v DM realizují znalostně zábavné testy, soutěže a besedy. 
O ubytované v DM pečuje pět kvalifikovaných vychovatelů a vedoucí 

vychovatel, kteří mají mnohaletou pedagogickou praxi.  

V areálu DM je sportoviště s víceúčelovým hřištěm, které slouží především 

ubytovaným žákům a žákyním a při tělesné výchově školy. Sportoviště 
zahrnuje asfaltové hřiště na basketbal, házenou, fotbal, tenis a hřiště 

s umělým povrchem na volejbal a nohejbal. V zimních měsících ubytovaní 

chodí sportovat do tělocvičny SOŠ a SOU.    

Celodenní strava je zajištěna ve Školní jídelně MADORET, spol.s r.o., 
B.Smetany 493, Lanškroun, vzdálené asi 300 metrů od DM. Stravování žáků 

začíná v pondělí obědem a je ukončeno v pátek obědem. Platba za stravu 

žáků se pohybuje kolem 1800,- Kč za měsíc.  

 
Domov mládeže žákům poskytuje: 

- ubytování  
- vhodné podmínky pro docházku do školy a na pracoviště 
- výhodné podmínky pro samostatné studium i uspokojování osobních zájmů a 

potřeb v oblasti využití volného času 
- zajišťuje stravování ve Školní jídelně Madoret 
 



U b y t o v á n í : 
- vlastní ubytování na DM je poskytováno na základě písemné žádosti a 

přihlášky rodičů, přeruší-li žák v průběhu učební doby pobyt na domově 
mládeže a uchází se opět o ubytování, je povinen předložit novou písemnou 
žádost a přihlášku o ubytování podepsanou zákonným zástupcem, 

- žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku, kteří svůj pobyt na domově mládeže 
nepřerušili, taktéž předkládají žádost a přihlášku na ubytování (prázdninové 
období) 

- úhrada se řídí platnou vyhláškou MŠMT ČR, 
- v případě nemoci a zdravotního omezení, doložit lékařskou zprávu o způsobu 

léčby, pravidelném užívání léků, omezení sportovní činnosti a fyzické námahy, 
alergii, epilepsii, či jiná závažná sdělení týkající se zdravotního stavu, 

- při nástupu na DM každý žák převezme klíč od pokoje, v případě ztráty klíče 
okamžitě toto nahlásí vychovateli, zhotovení náhradního klíče zajistí DM na 
náklady žáka, který klíč ztratil, 

- povinný odjezd k rodičům je stanoven na pátek s ohledem na délku výuky 
- odjezd z domova mládeže v jiný den než pátek je povolen pouze na základě 

předem doloženého písemného, popřípadě (telefonického) sdělení rodičů a 
s vědomím vychovatele, 

- návrat od rodičů je stanoven na neděli v době od 17.00 do 21.00 hod. nebo v 
pondělí, 

- vstup cizích osob do domova mládeže je přísně zakázáno 
- návštěvy mohou žáci přijímat do 20.00 hod. v prostorách k tomu v DM určených 
- vstup cizích osob do ubytovací části DM je zakázán, výjimky povoluje 

vychovatel 
- v době přítomnosti na DM jsou žáci povinni používat přezůvky a boty ukládat na 

určené místo, 

Z ubytování jsou žáci propouštěni v těchto případech: 
- na vlastní písemnou žádost, 
- v případě, že žák přestal být žákem školy, bylo-li povoleno přerušení 

vzdělávání 
- jestliže žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování ve stanoveném termínu, 

pokud se nedohodl s ředitelem školy na jiném termínu platby 
- je-li žáku uloženo vyloučení z ubytování jako výchovné opatření 

 

 

Stanovení výše úhrady za ubytování   
 
Výše úhrady za ubytování byla stanovena v souladu s § 5, odst. 1 – 3, vyhl. 108/2005 
Sb. ve výši 1400,- Kč/měsíc  
Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po 
všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák v domově ubytován jen část 
kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, stanoví se výše 
úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů. V jiném případě (např. nemoc) se výše 
měsíční úhrady nemění. Vyúčtování úhrady bude provedeno po 1. a 2. pololetí 
školního roku. 
 
 
 



Způsob úhrady za ubytování: 

- jediným převodním příkazem na č. ú. 15331611/0100 

- variabilní symbol : rodné číslo žáka, konstantní symbol : 308 
- v hotovosti (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách na 

pokladně školy  
- výše úhrady: 1 400,- Kč  

Způsob úhrady za stravování: 

- na účet ŠJ MADORET č.27 - 4978430207/0100  
- variabilní symbol : rodné číslo žáka, konstantní symbol : 308 

- výše úhrady za měsíc činí 1 800,- Kč 
Všichni ubytovaní žáci mají zajištěnou celodenní stravu ve ŠJ Madoret. 

Odběr celodenní stravy je pro všechny ubytované žáky povinný. 
 

V o l n o č a s o v é  a k t i v i t y 
Ubytovaní žáci a žákyně mají možnost využívat : 

- hřiště DM, sportovní halu SOŠ a SOU Lanškroun  
- počítačovou učebnu s připojením na internet v prostorách školy 

- kroužky ručních prací – dle zájmu žáků  
- sportovní kroužky: volejbal, basketbal, házená, sálová kopaná, 

floorbal. 
Mohou navštěvovat: 

- zájmové kroužky, které poskytují různé organizace v Lanškrouně, např. 
DDM , Kulturní centrum, ZUŠ a různé sportovní oddíly. Záleží jenom na 

zájmu ubytovaných. Pokud se do některého z kroužku přihlásí přinesou 
povolení od rodičů k navštěvování kroužku a potvrzení o přijetí do kroužku, 

včetně telefonního kontaktu na vedoucího.  
- divadelní a filmová přestavení, 

- koncerty, 
- výstavy a další kulturní, společenské a sportovní akce se souhlasem 

vychovatele 

Pobyt venku a osobní nákupy je žákům umožněn kdykoliv v průběhu 
odpoledne po příchodu ze školy nebo praxe se souhlasem vychovatele. 

 
 

 

REŽIM DNE : 
 

  6.00 -   6.30 vstávání pracovních skupin , osobní hygiena, odchod na  
                     snídani a praktické vyučování 

  6.45 -   7.30 vstávání školní skupiny, osobní hygiena, snídaně, 
  7.30 -   7.45 odchod do školy 

  8.00 - 17.00 dopolední výuka a odpolední výuka /škola, pracoviště/ 
14.30 - 17.30 příchod na DM, prezence 

14.30 - 17.00 osobní volno, zájmová a organizovaná činnost, vycházky 

17.00 - 18.00 večeře 
18.00 - 19.00 osobní volno, zájmová činnost, sledování TV 

19.00 - 21.00 samostudium  



21.00 – 21.30 osobní hygiena, příprava na večerku 

21.30 - 22.00 večerka, kontrola pokojů 
22.00 - 06.00 spánek, noční klid 

 
Týdenní úklid pokoje a osobních věcí:  čtvrtek nebo den před odjezdem 

z DM. Uklizený pokoj předává žák vždy vychovateli. 

 
Vycházky: 

pondělí – čtvrtek:  
po příchodu ze školy do 17.00 hodin a od 20.00 do 21.00 hodin 

O vycházku je nutné požádat vychovatele.  
Omezení vycházek vychovatelem je možné při jejich zneužívání, špatných 

studijních výsledcích a porušení řádu DM.   
 

Příjezd na DM   - neděle 17.00 – 21.00 hodin 
    - pondělí před vyučováním do 8.30 hodin 

  nebo odpoledne po vyučování nebo praktické výuce
  

Odjezd z DM      - pátek do 14.30 hodin – dle rozvrhu výuky 


