Informace o stravování a ubytování ve školním roce 2017 2018
1. Stravování:
1.1. Pokyny pro strávníky:
 Pro žáky ubytované na domově mládeže (dále DM) je povinná celodenní strava – 5 jídel
(snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) v ceně 87,- Kč/den, cena oběda pro neubytované žáky
školy činí 28,- Kč/den.
 Stravné je hrazeno bezhotovostně na účet školy č. 8379400207/0100) vedený u Komerční
banky v Bystřici pod Hostýnem, případně poštovní poukázkou poslední týden v měsíci na měsíc
následující. Pro žáky ubytované na DM musí být první platba hrazena bezhotovostně před
příjezdem na DM nebo uhrazena v hotovosti při příjezdu na DM. Při bezhotovostní úhradě
uvádějte jako variabilní symbol evidenční číslo žáka školy (nově nastupujícím žákům od 1. 9.
2017 bude evidenční číslo přiděleno při nástupu do školy), do kolonky zpráva pro příjemce
(nebo popis pro příjemce) vždy uvádějte jméno a příjmení žáka (strávníka).
1.2. Odhlašování stravy:
 Dle znění Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. mají žáci právo stravovat se ve školní
jídelně jen v době svého pobytu ve škole.
Při nemoci si žák /rodiče/ odhlásí stravu do 7.00 hodin téhož dne, do 9,00 hod na následující
den u vedoucí školní jídelny tel.: 573 381 253 nebo na ssno.jidelna@seznam.cz.
Pokud žák onemocní přes víkend a je ubytován na DM, může odhlásit stravu v neděli večer na
příslušném DM, případně v pondělí ráno do 7,00 hod.
 POZOR: v případě neodhlášení je oběd účtován první den částkou 28 Kč a každý další den již
částkou 60 Kč.

2. Ubytování: Domov mládeže SŠNO Mlýnská ul. 1425, Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 378 001
2.1. Pokyny pro ubytované žáky:
 Příspěvek na úhradu nákladů za ubytování ve výši 1 250,- Kč/měsíc (pro žáky speciální třídy
1 000,- Kč/měsíc) se hradí měsíčně nejpozději do 15. dne v měsíci. Má-li žák na DM své PC, platí
navíc 50,-Kč za elektrickou energii. Platby lze poukazovat bezhotovostně na účet školy č.
8379400207/0100) vedený u Komerční banky v Bystřici pod Hostýnem případně poštovní
poukázkou.
 První platba musí být hrazena bezhotovostně před příjezdem na DM nebo uhrazena
v hotovosti při příjezdu na DM. Při bezhotovostní úhradě uvádějte jako variabilní symbol
evidenční číslo žáka školy (nově nastupujícím žákům od 1. 9. 2017 bude evidenční číslo
přiděleno při nástupu do školy), do kolonky zpráva pro příjemce (nebo popis pro příjemce) vždy
uvádějte jméno a příjmení žáka (ubytovaného).
 Při zpoždění platby delším jak 2 měsíce bude žáku ukončen pobyt na DM.
2.2. Příjezd na domov mládeže:
 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 DM a rozmístění
žáků na pokoje).
 Další příjezdy vždy v neděli v době od 18,00 do 21,00 hod. v návaznosti na spojení z místa
bydliště.



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.

2.3. Omlouvání žáka:
 Pokud žák z důvodu nemoci nebo rodinných důvodů nepřijede ve stanovený čas na DM, je
rodič povinen neprodleně nepřítomnost žáka na DM oznámit a uvést důvod nepřítomnosti
(tel.: 573 378 001 nebo e-mail ročníkových vychovatelů: annablaha@seznam.cz,
pavjak@seznam.cz, kojecka-a@seznam.cz.
 Při odjezdu žáka během pobytu na DM mimo Bystřici pod Hostýnem z rodinných důvodů je žák
povinen předem předložit svému vychovateli podepsanou písemnou žádost rodičů na
příslušný den.
2.4. Odhlašování z DM během školního roku:
 Ubytování žáka na DM je závazné po celou dobu školního roku. V odůvodněných případech pro
odhlášení žáka z DM je nutno požádat písemně na předepsaném tiskopise do 15. dne měsíce
pro následující měsíc vedení školy a vedení DM a uvést důvod odhlášení.

