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Informace o Internátě Střední školy, základní školy a 

mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 

Kamenomlýnská 2, pro školní rok 2022/2023 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 

Kamenomlýnská 2, dále jen škola, zahrnuje také internát a školní jídelnu, a to přímo 

v areálu školy. Pro žáky je tak zajištěno ubytování a celodenní stravování. Součástí 

ubytování je výchovně vzdělávací činnost, která vede k plnohodnotnému využívání 

volného času formou zájmových činností a aktivit. Internát je zařazen do první 

kategorie, má dobré zázemí i pro studium. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně 

s vlastní kuchyní.  
 

Pro ubytované žáky je v internátě připravován bohatý program. Všichni ubytovaní 

žáci mohou aktivně trávit čas v zájmových kroužcích. V rámci volnočasových aktivit 

mohou navštěvovat zájmové kroužky sportovní, kulturní a rukodělné, mohou také 

navštěvovat informační centrum s knihovnou a počítači. 
 

Podmínky v oblasti školských služeb (ubytování a stravování) řeší zákon č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon). Podrobnosti jsou upraveny prováděcími předpisy MŠMT ČR. 
 

Výše úplaty za ubytování žáků dle vyhlášky č.108/2005 Sb. stanovena ředitelkou 

školy na: 500,-Kč měsíčně pro žáky základní školy 

          1 400,-Kč měsíčně pro žáky střední školy. 
 

Termín pro podání Přihlášky na internát je do 15. června 2022. 

Ubytování probíhá ve čtvrtek 1. září od 10.00 do 14.00 hod. 
 

Pokud je to možné, vybavte své dítě:   

▪ 1 balíkem toaletního papíru (4ks) a 1 mýdlem.  

Žák střední školy si navíc přiveze: 

▪ velkou a malou lžíci, hrnek a plastovou krabičku na jídlo 

▪ 100,-Kč na klíč (vratná záloha) od skříňky na osobní věci na pokoji 
 

Je nutné, aby žák, který není zletilý, se 1. den ubytování dostavil na internát 

v doprovodu zákonného zástupce z důvodu vyplnění nutné administrace.  

Informace k internátu školy Vám rádi poskytneme přímo ve škole nebo na internátě 

školy při Vaší návštěvě u vedoucího vychovatele Mgr. Lukáše Kabátka, také na 

telefonním čísle 543 212 531, 737 119 116 nebo e-mailem kabatek@sss-ou.cz. 

 

        Ing. Soňa Šestáková  

                                                                                                             ředitelka škol           
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