Informace ke stravování a ubytování na Domově mládeže ve školním roce 2017 - 2018
Stravování:
-pro ubytované žáky povinně celodenní strava – 5 jídel (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)
v ceně 87,-Kč/den, jen oběd pro všechny žáky školy - cena 28 Kč / den.
-platí se poštovní složenkou poslední týden v měsíci na následující měsíc. Prosíme o dodržování termínu
platby. První platba při příjezdu na domov mládeže v hotovosti za ubytování a stravování.
Odhlašování stravy: při nemoci si žák /rodiče/ odhlásí stravu do 9,00 hod na následující den, pokud žák
onemocní přes víkend, je nutno žáka omluvit a odhlásit stravu v neděli večer na příslušném DM, případně
v pondělí ráno do 7,00 hod. u vedoucí stravování / tel.: 573 381 253/
Ubytování: Domov mládeže SŠNO Mlýnská ul. 1425, Bystřice pod Hostýnem , tel. 573 378 001
Ubytování převážně ve 2 a 3 lůžkových pokojích, cena od 1.000,-Kč do 1600,-Kč dle kategorie.

Více na: http://www.ssno.cz/uchazec/ubytovani-a-stravovani.aspx
Příjezdy na domov mládeže/DM/:
a/ při nástupu na DM dne 3. září 2017 v době od 15.00 do 17.00 hodin.
( v 16.00 hod. budou podány informace rodičům žáků, seznámení s řádem domova mládeže a rozmístění
žáků na pokoje).
b/ další příjezdy vždy v neděli v době od 18,00 do 21,00 hod. v návaznosti na spojení z místa bydliště.
Pokud žák nepřijede z důvodu nemoci nebo rodinných důvodů, nutno zavolat večer příslušnému
vychovateli a nahlásit důvod nepřítomnosti a požadavek na odhlášení stravy.
Každý žák bude mít odjezdový deníček, který slouží k vzájemné informovanosti rodičů a vychovatele, dále
se zapisují příjezdy a odjezdy z DM / u žáků mladších 18 let/ a další nutné informace.
Omlouvání žáka:
- nepřítomnost žáka na domově mládeže je povinen rodič neprodleně oznámit vychovateli ročníku
- při nemoci ihned uvědomit vychovatele, že žák nepřijede na DM
- při odjezdu mimo Bystřici pod Host. během pobytu na DM z rodinných důvodů - žák musí předem
předložit písemnou žádost rodičů na příslušný den s podpisem rodičů, který žák předá vychovateli
- žákům předejte telefonní čísla domů a do zaměstnání z důvodu potřeby náhlého informování rodiče, případnou změnu ve vlastním zájmu průběžně sdělte vychovateli.
Co si přivést na domov mládeže:
pyžamo, hygienické potřeby,oblečení na volný čas na DM, přezůvky /nečernící/, sportovní oblečení a sport.
obuv,visací zámek FAB se 2 klíči na skříňku v botníku (1 klíč je uložen u vychovatele), 2 fotografie na
průkazku na DM. Současně předložíte písemné potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem rodičů, že žák nepřišel do styku s infekčním onemocněním v posledním měsíci před nástupem na DM.
Činnost na DM:
řídí se vnitřním řádem domova mládeže se kterým jsou žáci i rodiče seznámeni při nástupu na DM.
Studium je organizováno denně pod dohledem vychovatele, starší studenti a studenti s výborným
prospěchem studují individuálně na pokoji. V určenou dobu je pro žáky zajištěn studijní klid.
Zájmová činnost: sportovní vyžití – kroužky košíkové,odbíjené,stolní tenis,kopaná,střelectví,posilovna,
kroužky intarzie,řezbářství,počítače.Možnost využití internetu,knihovny,televize a videa na
klubovnách. Pořádáme zájezdy na hokej a do divadla , vstupné hradí rodiče žáků a jiné akce.
Upozornění na zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu, drog a jiných návykových látek v době pobytu
na DM, zákaz návštěv heren a automatů. Je zakázáno používání motorových vozidel a kol při přesunech
v době pobytu na DM. Nedoporučujeme vozit na DM cenné věci.
Případné elektrospotřebiče musí odpovídat předpisům a mohou se používat jen se souhlasem
vychovatele.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte při pohovorech nebo zašlete doporučeně do 14. 5. 2017 na adresu školy:
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská ul. 394,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Odhlašování z domova mládeže během školního roku:
ubytování je závazné po dobu 1 roku, v odůvodněných případech nutno požádat písemně vedení DM a
školy na předepsaném tiskopise do 15. dne pro následující měsíc a uvést důvod odhlášení .
------- ....... -------Pokud rodiče změní své rozhodnutí a přihlášený žák nenastoupí na domov mládeže, tuto změnu neprodleně
nahlaste na adresu školy.
Informace pro rodiče poskytuje:
vedoucí vychovatelka DM - tel.: 573 378 001 nebo 723131722

