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UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ 

Domov mládeže je školské zařízení, které zajišťuje výchovu, ubytování a stravováni žáků SŠ, SOU, VOŠ 
a ve výjimečných případech i vysokoškoláků. Hlavním úkolem všech pedagogických pracovníků DM je 
zajistit ubytovaným žákům co nejlepší podmínky ke studiu a zároveň vytvořit pro žáky takové 
prostředí, které by po dobu studia nahradilo  prostředí domácí. 

K ubytování žáků slouží  třílůžkové pokoje s malou předsíňkou, ve které jsou umístěny skříně na šaty a 
umývadlo s teplou a studenou vodou. Sociální zařízení (WC, sprchy) je společné pro 12 pokojů a je 
součástí každé výchovné skupiny. 

Žáci ubytovaní v DM se celodenně stravují ve vlastní jídelně, která je součástí areálu. K obědu i k 
večeři jsou nabízena vždy 2 jídla, jedno z nich je bezmasé. Jídelníček je připravován tak, aby odpovídal 
věku strávníků a zásadám správné výživy. 

 

 

 

Pro rozvíjení zájmů, zálib a hodnotné využívání volného času žáků jsou v DM vytvořeny dobré 
podmínky. 

Žáci mají k dispozici klubovny, studovny, knihovnu s čítárnou, malířský ateliér, hudební 
sál,  keramickou dílnu s vlastní pecí, virtuální střelnici, posilovnu, malou tělocvičnu i plavecký bazén. 
Své zájmy mohou dále rozvíjet v řadě kroužků zájmové činnosti, které jsou vedeny ped. pracovníky 
DM. Pro žákyně a žáky připravující se v hudební oblasti je v domově mládeže 10 pianin k 
pravidelnému cvičení.  

Pro žáky jsou během školního roku  připravené zájmové kroužky, které nabízí v pravidelné činnosti 
pestrou nabídku volnočasových aktivit - viz. odkaz "volnočasové aktivity". Všechny kroužky 
jsou  ubytovaným žákům a studentům poskytovány bezplatně. Nepravidelně se konají tzv. 
příležitostné akce, jako jsou sportovní turnaje, kreativní dílny, společné večery, diskotéky, besedy a 
přednášky, vycházky, návštěvy divadel a kina, výstav a workshopů v Galerii umění a Becherově vile. 

Domov mládeže vytváří pro všechny ubytované žáky dobré zázemí pro studium i odpočinek a 
poskytuje žákům všestrannou péči ve zdravém životním stylu. 
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Ceník ubytování a stravování 
Žáci a studenti VOŠ 

  

ubytování 1 měsíc (od 1. 2. 2012) 1300,- Kč 

celodenní stravování (od 1. 10. 2013) 
žáci a studenti VOŠ 

78,- Kč 

snídaně a přesnídávka 21,- Kč 

oběd 29,- Kč 

večeře 28,- Kč 

    

Ubytování pro studenty VOŠ   

2 osoby na pokoji. Cena za měsíc.  2000,- Kč/osobu 

 
 

Kontakty 

 DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA KARLOVY VARY, 
příspěvková organizace, 
Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary 

 info@dmkv.cz 
datová schránka: x2ns7cn 

 +420 354 224 411 
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