SŠA, Krnov, Opavská 49

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV,
příspěvková organizace
Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49
 554 611 557
E-mail : skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz
 Domov mládeže C - 552 304 081, A - 552 304 080

Datum doručení: ………………………………
Č.j. ……………………....................................

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
(VYPLŇTE ČITELNÉ HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Příjmení a
jméno
datum
narození
Adresa
Ulice nebo
trvalého obec, č.p.
bydliště:
PSČ

místo
narození

pošta

Název školy

délka vzděl.
programu

studijní
obor

adresa školy
Rodiče

rodné
číslo
státní
občanství
e-mail
adresa
mobilní
telefon č.
třída
(ročník)

otec

matka

příjmení a jméno
adresa trvalého
bydliště /1
e-mailová adresa
telefon-bydliště
(i mobilní)
telefon-zaměstnání
Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče)
příjmení a jméno

telefon

adresa trvalého
bydliště /1

e-mailová
adresa

vztah k vychovanému
Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy ze SŠA (nejsou-li jimi rodiče) – zaškrtněte a) nebo doplňte adresu u b)
a zde uveďte jméno adresáta: ………………………………………………………………………………………………………………..
a) adresa bydliště žáka, b) jiná: ………………………………………………………………………………………… PSČ ……………
Informace pro vychovatele
důležité údaje o zdravotním
Zdravotní stav žáka
(upozorňujeme, že jste
povinni podle zákona
561/2014 Sb. podat
úplnou informaci, nic
netajit)

postižení nebo
znevýhodnění, omezení
v činnostech, chronických
onemocněních, o užívání
léků apod.

Zájmová činnost

skupinové a individuální
zájmy žáka

Zdravotní
pojišťovna:

Jiná důležitá sdělení
pro vychovatele

Vysvětlivky: /1 – vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka. Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí uvést i žadatelé zletilí, protože i jejich rodiče mají právo na informace plní-li vůči svému dítěti
vyživovací povinnost.

Informace DM a ŠJ
















Domov mládeže a jídelna je lokalizován na ulici Opavská 49, Krnov.
Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
Uzávěrka přihlášek na školní rok 2017/18 je do 30. 5. 2017. Přihlášky lze podávat i v průběhu škol. roku.
Přihlášku je nutné doručit na adresu SŠA, Krnov. Sdělení o umístění bude zasláno rodičům nebo
zletilým žákům písemně do 30. 6. 2017 a při žádosti v průběhu školního roku do 15-ti dnů od jejího doručení.
Podmínkou umístění v DM a ŠJ je uhrazení povinné platby před nástupem žáka k ubytování. Při nástupu od
počátku školního roku je platba splatná ke dni 20. 8. 2017. Podrobné informace o cenách poskytovaných
služeb obdržíte ve sdělení o umístění.
Předpokládaná cena za ubytování činí 900 Kč ( může se změnit i v průběhu škol. roku) a hradí se do 20. dne
předchozího měsíce. Výše úplaty se nemění, i když žák 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. při střídání teoretického a praktického vyučování). Nutná je předchozí písemná
žádost k rukám vedoucí vychovatelky DM o snížení úplaty z výše uvedených důvodů.
Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet školy u peněžního ústavu: KB – č.ú. 5932771/0100.
V případě odstoupení od této přihlášky je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně oznámit
do DM své rozhodnutí.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM, se kterým jste
povinni se seznámit a je zveřejněn na www.ssa-krnov.cz.
Ubytovaní žáci mají možnost se celodenně stravovat ve školní jídelně. Pro odebrání stravy si musí každý
strávník vyplnit přihlášku ke stravování.
Předpokládaná cena celodenní stravy činí 100,- Kč z toho oběd 30,- Kč, (6xdenně jídlo včetně 2. večeře + pitný
režim. Každý strávník si musí zakoupit čipovou kartu v hodnotě 120,- Kč (vratná záloha).
Naše organizace se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních… ( vyhláška 108/2005 Sb.) ve znění později vydané novely (vyhláška č. 436/2010
Sb.)
Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovány dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT
ČR č. 364/2005 Sb., ve znění později vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení:
Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem/žáky: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jiné požadavky: ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vaše požadavky nemusí být uspokojeny z důvodů organizačních nebo výchovných. Budeme s nimi
pracovat a pokud to bude možné, tak vyhovíme.
Žádám o přijetí do Domova mládeže při SŠA, Krnov a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou
pravdivé a že jsem nezamlčel/-a závažné skutečnosti.
V _______________________________ Podpis uchazeče o ubytování: _____________________________________
Datum: ________________________
Vysvětlivky:

Podpis zákonného zástupce:

/2 ____________________________________________________________

/2 – Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výjimečných případech může být od tohoto požadavku
upuštěno (např. neplní-li už vůči žadateli vyživovací povinnost).

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV,
příspěvková organizace
Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49
 554 611 557
E-mail : skola@ssa-krnov.cz www:ssa-krnov.cz
_____________________________________________________________________________________

Telefon: DM-C 552 304 081, DM-A 552 304 080
e-mail: huterova@ssa-krnov.cz

Vážení rodiče,
ve školním roce 2017/18 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 neděli 3. září 2017 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 Nytrová M., 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 Evgenii 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 školy,
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 www.strava.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 .
U p o z o r n ě n í:
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.
3. 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
H u t e r o v á Evgenia
vedoucí vychovatelka DM

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

Ing. Věra Predikantová
ředitelka školy

V Krnově dne 16. 2. 2017
Při nástupu na DM tento tiskopis podepsaný rodiči odevzdejte vychovateli.
Jméno žáka/hůlkovým/:…………………………………………… podpis rodičů:……………………………………

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV,
příspěvková organizace
Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49
 554 611 557
E-mail : skola@ssa-krnov.cz www:ssa-krnov.cz
_____________________________________________________________________________________

 Domov mládeže poskytuje ubytování žákům Středních odborných škol a Středních

odborných učilišť

 Ubytování se poskytuje žákům ve 3 lůžkových pokojích
 celodenní stravování je v jídelně školy
 Žáci ubytovaní na DM mají k dispozici:

 Výše měsíční úhrady za ubytování činí:

za celodenní stravu:

-

vybavené klubovny
kuchyňky
studovny, internet
tělocvičnu, posilovnu
tenisové a volejbalové hřiště
900,- Kč
100,- Kč (6xdenně 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. 2017.

V Krnově dne 16. 2. 2017
Ing. Věra Predikantová
ředitelka školy

