STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV,
příspěvková organizace
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_____________________________________________________________________________________
Telefon: DM-C 552 304 081, DM-A 552 304 080
e-mail: huterova@ssa-krnov.cz
Vážení rodiče,
ve školním roce 2016/17 bude Váš syn (dcera) ubytován(a) na Domově mládeže (DM) SŠA Krnov,
příspěvková organizace, 794 01 Krnov, Opavská 49. K ubytování je nutno vyplnit přihlášku do DM.
Pro Vaši informaci uvádíme některé všeobecné pokyny.
1. Ubytování:
Ubytování žáků se uskuteční v pondělí 31. srpna 2016 od 16,00 – 21,00 hodin.
Ubytování je poskytováno po celou dobu školního roku. Předpokládaná cena za ubytování činí 900,- Kč
/měs. Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet školy u peněžního ústavu: KB - č.ú.
5932771/0100, variabilní symbol = evidenční číslo žáka. Podle vyhlášky č.108/2005Sb. bude vyúčtování
úplaty za ubytování prováděno pololetně. Vyúčtování provádí pí Stoláriková V., tel. 552 304 090.
Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny
v měsíci. (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. Ve znění novely 436/2010 Sb.). Pokud však v průběhu školního
roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem,
opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží (např. střídání praktického a
teoretického vyučování).
Ubytování může být v průběhu školního roku na DM ukončeno, pokud o to písemně požádá zákonný
zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. Toto se nahlásí v průběhu kteréhokoliv kalendářního měsíce
a to tak, že od 1. dne následujícího měsíce bude ubytování zrušeno.
Jakékoliv výjimky z ubytování je nutno předem projednat s vedoucí vychovatelkou Evgenií Huterovou,
mobil: 732 418 809 a doložit písemnou žádostí. Pro evidenci příjezdu, odjezdu a vycházek na DM žák
mladší 18-ti let si vyzvedne u vychovatele vycházkovou knížku. Pokud jí ztratí, zakoupí si vycházkovou
knížku v hodnotě pořizovací ceny. Žák se řídí Řádem domova mládeže, který je na webových stránkách
školy.
2. Stravování:
Ubytovaní žáci mají možnost se celodenně stravovat ve školní jídelně. Pro odebrání stravy si musí každý
strávník vyplnit přihlášku ke stravování. Každý strávník si musí zakoupit čipovou kartu v hodnotě
120 Kč (vratná záloha). Celodenní strava činí 100,- Kč z toho oběd 30,-Kč. Žáci musí zaplatit celodenní
stravu a ubytování na příští měsíc dopředu a to nejpozději do 20. dne běžného měsíce. Celodenní strava
je poskytována v jídelně DM, oběd zajistí škola, do níž žák chodí. Jedná se o žáky SPgŠaSZŠ, SŠDaCR,
SUŠ Varhanářská .
Odhlášky ze stravování (v době nemoci, či jiné omluvené nepřítomnosti můžete provést na http://ejídelníček.cz (přihl. údaje si žák vyzvedne u vedoucí ŠJ) nebo nahlaste 1 den předem do 10,00 hod.
vedoucí jídelny pí Holišová P., tel. 552 304 118 nebo na mail holisova@ssa-krnov.cz. Podrobnější
informace naleznete na webových stránkách školy www.ssa-krnov.cz .
Upozornění:
O případných změnách cen za stravování a ubytování během roku budete písemně vyrozuměni.
Příjezdy na DM v neděli od 17,00 do 21,30 hodin. Odjezdy z DM v pátek do 15,00 hod.
Seznam nutných věcí pro ubytované:
občanský průkaz
1 ks fotografie jako na OP
domácí oblečení a obuv
ramínka na kalhoty a šaty
sportovní oblečení a obuv do tělocvičny

visací zámek 2ks
příbor, skleničku, talíř
sáčky na svačinu
hygienické potřeby

H u t e r o v á Evgenia
vedoucí vychovatelka DM

Ing. Jaromír Pavlíček
ředitel školy

V Krnově dne 16. 2. 2016
Při nástupu na DM tento tiskopis podepsaný rodiči odevzdejte vychovateli.
Jméno žáka/hůlkovým/:…………………………………………… podpis rodičů:……………………………………
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Domov mládeže poskytuje ubytování žákům Středních odborných škola a Středních
odborných učilišť
Ubytování se poskytuje žákům ve třílůžkových pokojích
Celodenní stravování je v jídelně Domova mládeže
Žáci ubytovaní na DM mají k dispozici:
Výše měsíční úhrady za ubytování činí:
za celodenní stravu:

vybavené klubovny
studovny, internet
tělocvičnu, posilovnu
tenisové a volejbalové hřiště
900,- Kč
100,- Kč (6 x denně jídlo včetně
2. večeře + pitný režim).

Bližší informace o ubytování na DM podá vedoucí vychovatelka paní Evgenia Huterová na
telefonním čísle 552 304 081, e-mail: huterova@ssa-krnov.cz
Přihlášku na DM podají zákonní zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý do 30. 6. 2016.

V Krnově dne 16. 2. 2016

Ing. Jaromír Pavlíček
ředitel školy

