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Organizační pokyny 

1) Ubytovat se lze již v pondělí 31.8.2020 v době  od 17.00 do 22.00 hodin 

Při nástupu je nutné mít u sebe hotovost ve výši 102,- Kč na pořízení čipové karty, 200,- Kč 

příspěvek na ASKo (viz lístek) a platný Občanský průkaz 

 

2) Upozornění na nejdůležitější povinnosti (podrobněji ve vnitřním řádu DM). 

Úhrada za ubytování a stravu bude prováděna výhradně inkasem z účtu, proto si u své banky 

sjednejte svolení k inkasu ve prospěch našeho účtu č. 288330278/0300 a to do 25.8. 2020, kdy 

proběhne 1. srážka ve výši 2 622,- Kč ( 900,- Kč ubytování, 1722,- záloha na stravu), další pak 

vždy k 20. následného měsíce podle počtu odebraných jídel. 

Zanedbání platebních povinností může mít za následek ukončení umístění v DM. 

 

Ubytovaní se stravují v jídelně DM, v době své nepřítomnosti odhlašují stravu sami 

prostřednictvím čipu, nebo na web. stránkách školní jídelny www.strav.nasejidelna.cz/0160. 

 

 

Během školního roku je provoz DM od neděle 17.00 do pátku 18.00 hodin, každou nepřítomnost 

(odchod k lékaři, odjezd domů, nemoc apod.) je nutné nahlásit vychovatelce. 

Pokud nezletilý žák odjíždí v průběhu týdne, omluví zákonný zástupce jeho nepřítomnost 

předem (telefonicky, písemně). Zletilý žák se omlouvá sám po písemném souhlasu rodičů 

či zákonných zástupců. 

 

Ubytovaní zacházejí se zařízením DM šetrně, vlastní vinou poškozené věci musí uhradit. Ve 

vnitřních a vnějších prostorách DM je přísný zákaz kouření, pití a přechovávaní 

alkoholických nápojů, hraní hazardních her, užívání drog a jejich přechovávání a 

distribuce. 

 

3) Pokud není možno k ubytování nastoupit v daném termínu je nutné tuto skutečnost oznámit na 

sekretariátu školy do konce srpna 2020 

4) Během školního roku může být umístění v domově mládeže ukončeno pokud 

• o to písemně požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student 

• zákonný zástupce, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradí úplatu za ubytování nebo úplatu 

za školní stravování 

• žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy 

• žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání 

• žák nebo student byl vyloučen z domova mládeže 

5) Kontaktní adresa: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

 Pod Strání 1776 

 755 15 Vsetín 

e-mail: spss@spssvsetin.cz 

            dm@spssvsetin.cz  

6) Kontakty:  Domov mládeže  571 428 935 

   Sekretariát ředitelky školy  571 428 910 

   Ředitelka školy   571 428 911 

   Vedoucí školní jídelny  571 428 937 
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