
Upozornění rodičům 
(pro nové žáky 1. ročníků)  

 

1/ Ubytování v DM OA se poskytne žákům středních škol na dobu jednoho školního roku.                                                   

Od nástupu  na DM musí žák dodržovat podmínky stanovené vnitřním řádem DM. 

 

2/ Vyplněný formulář „PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE“  zašlete na uvedenou  

     adresu v co nejkratším termínu, nejpozději pak do 23.5.2014: 

                                                               Obchodní akademie 

 Olomoucká 82 

                                                  789 85  Mohelnice. 

 

3/ Při nástupu na DM budete potřebovat 2 x visací zámek, 2 ks fotografie 3x4 cm a potvrzení   

    o bezinfekčnosti (prohlášení zákonných  zástupců) – ne starší 3 dnů.    

 

4/ Vyrozumění o přijetí žáka k ubytování bude s předstihem oznámeno písemnou formou,  

    nejpozději do 15.7.2014. Domov mládeže má dostatečnou kapacitu. 

 

5/ Při zahájení školního roku dostane žák  „SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ  

    MLÁDEŽE“. Smlouvu podepíše zákonný zástupce a žák,  neprodleně ji vrátí vychovateli.  

 

6/ Ubytování během sobot a nedělí není zajištěno (kromě výjimečných případů, které budou    

    včas sděleny).  Pokoje může škola využívat k dalšímu ubytování, které je deklarováno  

    ve zřizovací listině, proto jsou žáci povinni zanechat pokoj v odjezdovém dni v požado- 

    vaném stavu.    

                                                                                                                                               

7/Ubytovaný je povinen  dodržovat všeobecné hygienické předpisy, přezouvat se do domácí     

     obuvi (nikoli sportovní). Vycházkovou obuv ukládá v určených místnostech (botárkách).  

 

8/ Odhlášení z domova mládeže  musí ubytovaný podat  na stanoveném tiskopise podepsaném   

      zákonnými zástupci a to  nejpozději do 20. dne před ukončením měsíce. V případě 

      nedodržení této lhůty se ukončení pobytu posouvá o 1 měsíc. 

   

9/   DM poskytuje ubytovaným celodenní stravování v rozsahu snídaně, přesnídávky, oběda,   

      večeře a další svačiny. 

 

10// Úplata za ubytování činí ve školním roce 2014/2015 měsíčně částku  990.- Kč, úplata za  

      celodenní stravování ve školní jídelně, tj. v rozsahu platné stravovací normy, činí 1410.-     

      Kč měsíčně. Denní stravovací norma je v rozsahu hlavních jídel oběda a večeře a  doplň-      

      kových jídel – snídaně, přesnídávky a druhé večeře. Celodenní strava činí 87.- Kč (sní-                  

      daně 23.- Kč, oběd 29.- Kč, večeře 35.- Kč). 

      Záloha na úplatu za ubytování a stravování je stanovena měsíčně na 2400.- Kč.  

      Vzhledem ke způsobům financování, případné inflaci, si ředitel OA a DM OA Mohelnice 

      vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního 

      roku.    

  

      Nárok na snížení  za ubytování vzniká: 

      z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem, stanoví se výše úhrady za               

      ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován: 

a) o dny volna školních prázdnin, počet dnů odpovídající délce odborné 

praxe nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravě 

b) o dny, které jsou státním svátkem a ostatním svátkem 



c) o volné dny v roce, které může ředitel školy vyhlásit v závažných 

(organizačních a technických) případech  

d) o dny, kdy se žák účastní praktického vyučování v jiné obci 

      Výše úplaty se nesnižuje: - za soboty a neděle,  

                                                - z důvodu nemoci žáka. 

Při výpočtu úplaty za 1 lůžko a 1 kalendářní den se vychází z konkrétního počtu 

dnů v daném kalendářním měsíci a z úplaty stanovené ředitelem domova mládeže 

za kalendářní měsíc (990.- Kč). 

 

Rozpočítaná a zaokrouhlená částka na jednotlivé dny činí ve školním roce 

2014/2015 při délce měsíce: 

  31 dní – 32,-Kč/1 den (říjen, prosinec, leden, březen, květen) 

  30 dní – 33,-Kč/1den  (září, listopad, duben, červen) 

  28 dní – 35,-Kč/1 den  (únor) 

 

11/ Ubytovaný se zavazuje dodržovat veškerá ustanovení, která organizují a zabezpečují po-  

      byt na DM, nepřechovávat v celém objektu a přilehlém areálu alkoholické nápoje, láhve 

      od alkoholických nápojů a jakékoliv omamné látky, drogy a prostředky sloužící k jejich 

      užívání (např. vodní dýmky, apod.) a tyto konzumovat, anebo je poskytovat dalším spo-  

      lubydlícím. Je zakázáno v celém objektu a areálu používat elektronické cigarety. 

  

 12/ Ubytovaný, nebo jeho zákonný zástupce, uhradí veškeré škody, které žák v DM způsobí   

       úmyslně nebo z nedbalosti. 

 

                                                                                       …………………………………..    

                      podpis  zákonného  zástupce 

 

 

 …………………………………… 

                                                                                                         podpis žáka 

 

V ……………………………  

 

Dne: ……………………….. 

 

 

 

 

Podací razítko školy:  

 

 

 


