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INFORMACE PRO RODIČE A UBYTOVANÉ NA DM  
VOŠ A SŠA, ZÁB ŘEH 

 
 
 
    Máte zájem/podali jste přihlášku na domov mládeže, nebo projevili zájem o ubytování na 
domově mládeže při VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6. Pokud Váš zájem o ubytování trvá, řiďte 
se nadále zaslanými informacemi a pokyny. O případných změnách v organizaci ubytování, 
poplatcích a jiném budete informováni v průběhu školního roku. 
 
    Výuka ve školním roce 2015/16 bude zahájena v ÚTERÝ 1. 9. 2015 žáci STŘEDNÍ ŠKOLY, 
nebo PONDĚLÍ 7. 9. 2015 STUDENTI VOŠ.  Domov mládeže zahájí provoz a ubytování bude 
možné od PONDĚLÍ 31. 8. 2015 od 18 hodin. 
 
 Potřebné vybavení pro ubytování na DM:  
- 1 ks fotografie 3x4 cm - nov ě nastupující ubytovaní   - 2 ks visací zámek ke skříňkám 
- potřeby osobní hygieny      - oděvy na celý týden 
- sportovní oděv a obuv      - domácí obuv na přezutí do školy a 
DM 
- ramínka na šaty       - pyžamo 
- další vybavení dle vlastního uvážení 
 
    Používání elektrospotřebičů na DM se řídí pravidly stanovenými další legislativou - 
ubytovaní o nich budou informováni při zahájení ubytování. Nedoporučujeme přivážení větších 
částek peněz a cenných předmětů.  
 
    Vzhledem k elektronickému zabezpe čení areálu závodu PAS a.s. Záb řeh a VOŠ a SŠA 
Zábřeh noví ubytovaní žáci a studenti tj. kte ří nebyli ubytovaní ve šk. roce 2014/15 na 
DM, obdrží proti úhrad ě „ČIP“ umož ňující pohyb p řes „vrátnici“. Cena čipu je 100,- K č. 
Částku žáci a studenti uhradí p ři nástupu ubytování p ři vydání karty k používání. Kartu 
je platná po celou dobu ubytování žáka na domov ě mládeže a oprav ňuje ke vstupu 
v dob ě provozu DM (tj. obvykle od ned ěle 18:00 do pátku 15:00). 
 
 
 
Pozn.  
Ubytování je možné kdykoliv v pr ůběhu školního roku v p řípadě zájmu kontaktujte 
kteréhokoliv pedagogického pracovníka/vychovatele d omova mládeže. 
 
 
 
SDĚLENÍ RODIČŮM A UBYTOVANÝM NA DM – pokračování na druhé straně listu.
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SDĚLENÍ RODIČŮM A UBYTOVANÝM NA DM ve školním roce 2015/2016 

 
Dle NAŘÍZENÍ ŘEDITELE o výši poplatků za stravu a ubytování na DM pro školní rok 2015/2016. 
 

A: Poplatek za stravu ubytovaných žák ů a student ů na DM při VOŠ a SŠA, Záb řeh, U Dráhy6. 
1. Podle Vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování (vydané 8. 3. 2005) - celodenní stravování 

které je poskytováno žákům (SŠ) a studentům (VOŠ) je nově dle ustanovení (§ 4, odst. 6 a 7) 
výše uvedené vyhlášky rozšířeno o 2. večeři (dosud byla – snídaně, přesnídávka, oběd, 
svačina, večeře). Po dohodě s poskytovatelem, byla od 1. 4. 2013 stanovena cena celodenní 
stravy na 96,00 K č.  

2. Je vyžadován souhlas (dle §4 odst. 8 výše uvedené vyhlášky) zletilých strávníků a zákonných 
zástupců nezletilých strávníků s tím, že „doplňková jídla“ jsou vydávána současně s jídly 
hlavními – např. současně se snídaní i přesnídávka a s večeří i 2. večeře. 
 

Vyjád ření souhlasu/nesouhlasu je provedeno na tiskopisu „ POKYNY A INFORMACE PRO 
UBYTOVANÉ NA DM PŘI  VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6“, který zasíláme sou časně s těmito 
„INFORMACENI“. 
 

B: Poplatek za ubytování žák ů a student ů na DM při VOŠ a SŠA, Záb řeh, U Dráhy 6. 
1. Podle Vyhlášky 10/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních, stanovil ředitel školy a domova mládeže (podle § 5 odstavců 1, 2) výši 
úhrady za lůžko a měsíc ve výši 900,- K č – stanovil ji s přihlédnutím k vybavení a k úrovni 
poskytovaných služeb (§5 odst. 3) 

2. Vyhláška 108/2005 Sb. §5 odst. 4 Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i 
když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák 
nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního 
roku ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně 
k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování úplaty za ubytování provede ředitel domova 
nejpozději do konce každého pololetí. 
Dle výše uvedeného budou ubytovaní a jejich zákonní zástupci informováni v průběhu školního 
roku o změnách účtovaných a předepsaných částek za jednotlivé měsíce. Celkové vyrovnání 
úhrad za ubytování bude provedeno na konci školního roku nebo při skončení ubytování. 

 

Příloha:  
  - Informace a pokyny pro ubytované na Domově mládeže při VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6. – 
Ubytovaný tiskopis přiveze s sebou k ubytování. U nezletilých žádáme současně o podpis 
zákonného zástupce, kterým stvrzuje seznámení se s těmito Informacemi a body Řádu DM při 
VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6. Podrobné poučení provedeme při zahájení ubytování a ubytovaný 
jej potvrdí podpisem na tomto listu. 
 

  - 1 ks složenka k úhradě poplatků za ubytování a stravu (záloha na měsíc září 2015) 
Pozn. Na druhé stran ě tohoto listu je informace o zp ůsobu stanovení výše poplatk ů za 
ubytování a stravu. 
 

Záloha je ú čtována ve výši celkem 2650,- K č  
tj.   900,- Kč za ubytování  

1750,- Kč za stravu (cena stravy je od 1. 4. 2013 – 96,00 Kč - 
podle počtu pracovních dnů může být skutečnost v měsíci různá   

Upozorn ění:  Zálohy na stravu a ubytování jsou ve šk. roce 2014/15 stanoveny jednotně na celý 
školní rok - pro snazší zřízení trvalého příkazu bankám a také jako opatření pro případné zvýšení 
ceny stravy v průběhu školního roku. 
 
Zábřeh 3. 8. 2015   
 
Mgr. Ucekaj Štěpán, vedoucí vychovatel 


